






ম-গাথা। 
অর্থ 

বিবিধ কবিতাবলী । 
চে 

পঙ্জনাঃ কবিষশঃ প্রার্থী গমিষ্যামুপহাস্যক্তাং। 

হের, €লুভে 1 ফলে লোভাছুদ্বাহরিব বাননঃ ॥% 

স্মুবংখহ | 

শ্রীকামিনী দাসী 
প্রণীত ॥ 

যশোহর 

শুভকরী প্রেমে 

হক্ষতগোপালি সিংহ দার! মুজিত। 

সন ১২৯৪ সাল। 





২৬. 
১ ০ গা 

চে গস 
৩ ক 

জীভ্রীজগদীশ্বরঃ ঁ ৰ 
শরণম্ | | 

পরমারাধ্য পরমপুজনীয়-_. 
আর্ধ্যপুত্র ! 

প্রায় নাত বংনর অতীত হইল এই মগ্ু-গাথা 

রচনা করি ; কিন্ত ইসা মুদ্রাঙ্কনের নিতান্ত অযোগ্য 
জানিয়া এ পধ্যন্ত আপনাকে না দেখাইয়। ফেলিয়া 

রাখিয়াছিলাম । পরে সম্প্রতি, কার্্য-্ডষোগে ূ 

ভবদীয় দৃ্টি-পথের গোচর হওয়াতে, এই চির 
দাসীর প্রতি অপরিনীম স্সেহ ও ভালবাসা থাকা 

প্রযুক্ত এই গাথ! ও ভবদীয় স্নেহ ও ভালবাসার 
সহিত যথেষ্ট আদর প্রাপ্ত হইয়াছে | এদ্ষণে ভাব- 

দীয় এই আদরে এবং চির পারল্যে সাহনিনী হইয়া 

এই রবভ্াবালঙ্কারহান। ক্ষুদ্র গাথাকে ভবদীয় 

স্ীকর-কমলে উপহার অর্পণ করিলাম | আমার 
মগ্রগাথাকে সাদরে গ্রহণ করেন এই প্রার্থন | 
রা আপনার চরণাশ্রিত! 

কামিনী বালী । 
পপ সপ পপ ০ শসার 





পপ সপ 

শশিশিী শিশির মা ০ ন্ ৮ ৭ শিস শশা পপ শপ পপ 
০ ৮পপিপস্পাশস্সিশ শি 

দিত, 

সি প 
ও. ২ 

ঞ্চ হি পে 
রর ূ  রী ঈশ্বর- 

শরণম্। 

| বহুবিধ সদ্গুণসমলক্কৃত হৃদয়__ 
রাজ উজঞানদাকঠ পায়বাাছুর মহাশয় র্ 

যশোরাধিপতি, স্ত্রেহেক ভাজন জলে 

রাজন্ 
এই মঞ্জুগাথা ভাদুশ মনোহারিণী ও হৃদয়গ্রাহিণী 

না হওয়াতে, ভবদীয় বিশ্রদ্ধ চিত্তে স্থান না পাইয়া বরং 

বিরক্তিকর হইবে এই আশঙ্কায়, এবং স্ত্রীজন-লুলভ 
লজ্জা ও শিষ্টাচার বশতঃ) আমার কাঁমনী ভবরীয় রাঁজ- 
করে ইহাকে অর্পণ করিতে সমর্থা ন। হইয়া আমারই 
করে অর্পণ করিয়াছিলেন। আমি এক্ষণে আদ্যো- 
পান্ত পাঠ করিয়। দেখিলাম ইহা নিতান্ত অসস্তোষকর 
নহে। সম্প্রতি ভবদীয় অগাধাব্রণ কবিত্ব, রসন্ঞতা 
গুণাগ্রাহিত', বিদ্যোতৎ্সাহিতা ও গুদার্য্যাদি গুণে এবং 
অপরিসীম সৌহান্দে মোহিত হইয়া আমার প্রাপ্ত মঞ্জু- 
গাথা আপনাকে উপহার দিলাম। নৃপপুঙ্গব! এই ক্ষু 
পুস্তক থানি অনুগ্রহ পুরঃনর অস্থতঃ একবার সকরুপ 

দৃষ্টি করিলে আমার৪ গাথা রচক্রিত্রীর মানস পূর্ণ হয়) 
নতুবা সকল পরিশ্রমই উষর ক্ষেত্র রোপিত শস্তের স্ায় 

'নিতান্ত নিষ্ফল ইতি । 

জোলকুল ভবদীধ শ্রদ্ধাভিলাষী 
* অগ্রহায়ণ 

গেক্স নারায রি শ্রীযোগেক্জ নারায়ণ ঘোষ 

২০ ৯ শী শি শা পপ তা পপ ৮ ০ ৮ উস. এস 

শপে পা পপ পপ সস 

| 

ৰ 

| 
র 
ূ 
র 





বিজ্ঞাপন । 

মগ্জ-গাথা প্রকাশিত হইল । ইহাতে পদ 

লাঁলিত্য কি অর্থগৌরব নাঁই-_স্বর-তরঙ্গ 

কি রসভাব-মাধূর্ধ্য নাই। এতৎ পাঠে 

কাহারও আঁনন্দ-লাঁভের সম্ভাবনা নাই। 

টিবল দ্ুংসাহসে ভর করির1 ইহার মুদ্রা 

হ্কনে যত্ববতী হইলাম । এক্ষণে স্বধী-জন- 

সমাজে এই নিবেদন যেন সকলে আমার 

নরাতিশয় চাঁপল্য-দেষ মার্জন। পুর্র্বক সহি- 

ফুতা সহকারে একবার আদ্যোপান্ত পাঠ 

করিয়া! আমাঁকে অনুগৃহীত করেন ইতি । 

পন১২৯৪ সাল দ্বিতীয় নাম প্রীনারায়ণী দানী: 

_ জোলকুল কামিনী দাদী । 

অগ্রহায়ণ 





স্তোত্র। 

ওহে বিশ্বনাথ, বিশ্বজন তাত, 

বিশ্বের পালক প্রো ! 

অবোধ রননা, বিষম বান, 

করিতেছে ওহে বিভো ! 

তোমার মহিমা, অপার অসীমা, 

বর্ণিবারে করি মন 

ওহে দয়াময়, দাও হে অভয়, 

আমি অতি হীন জন। 

বে দিকে নয়ন, ফিরাই যখন, 

হেরিতে রচনা তব, ৰ 

কুষ্ট-বন্ত-শোভা,  মনঃ গ্রাথণলোভা। ৃ 
তার কি উপমা দিব ৃ 

রবি, শশী, তারা সিন্ধু, বসুন্ধরা, | 

হয়ে সবে এক তান, 



মগ্-গাঁথা । 

মহিম। তোমার, অনন্ত অপার, 

করিতেছে জদ। গান ; 

নিশ্বাম কারণ, সঞ্চরে পবন, 

রক্ষিতে জীবের প্রাণ, 

কোকিল-নিকরে, কল কুহু-ন্বরে, 

কীন্তি তব করে গানঃ 

প্রফুল কমল, তাঁহে ভূঙ্গঈ-দল, 

গুনু গুন্ শুন স্বরে, 

মধুর স্বননে, তোষে প্রাণিগণে, 

মরি কি পিয্ষ ক্ষরে ! 

প্রভাত-স্ময়, অরুণ-উদয়, 
জানিয়া বিহঙ্গগণে, 

স্টমধুর স্বরে, কলরব করে, 

বর্ণি বভু-গুণগানে ; 

পুনশ্চ যখন,  লোহিত-বরণঃ 

যান রবি অস্তীচলে, 

বিহগ-নিকর, পুরিত-উদ্র, 

জয়-ধ্বনি দিয়া চলে । 

তোমার শীসনে, এ মহী-সুরনে, 

ছয় খতু সুবিরাজ, 



অগ্র-গাথ1 | 

তব আজ্ঞা-ত্রমে, নিযুক্ত নিয়মে; 
সাধিতেছে নিক্গ কাষ। 

করুণা-সাগর, ওহে স্ষ্টিকর, 
তোমারি করুণা-বলে, 

জীব, জন্ত যত, স্বত্ব মনোমত, 

বাস করে জল স্থলে । 

রোগ, শোক, পাপ, সকল সম্ভাঁপঃ 

নাশ করে তব নামে, 

মুড যেই জন, না লয় শরণ, 

ও চরণ-মোক্ষ-ধামে | 

ওহে বিশ্বপতি, আমি হে অন্তিথি- 

তব ভক্তি চুধা আশে, 

পদ পাস্তে স্থান, কর ছে দান, 

মজি ব্রন্ম-৫প্রম-রনে | 

উষা। 

কে গে। তুমি প্রভাঙয়ি ! নিশা আব্বানে, 

দর্শন দাও তা.স গগন-গ্াঙগণে, 

বিস্তার করহ নিজ জঙ্গ-শুভ্র জ্যোতি 

তবাগমে পাচী দিক্ হয় হাস্যবতী | 



মগ্ু-গাথা । 

জানাতে জগত-জনে তব আগমণনশ 

প্রবাহিত ম্ব়গতি শীতল পবন; 

করিবারে তোমারে সাদর অভ্যর্থনা, 

ক্রয়ে বিহগকুল সুরবে ঘোবণা, 

তাজি নীড় ব্চিরণ করে ইচ্ছামত ; 

দেখিতে দেখিতে হর অরুণ উদ্দিত | 
এই যে আরক্ত রবি গগনে উদয়, 

পথ-প্রদর্শিকা তার তুমি জ্ঞান হয় £ 

রজনীতে নিদ্রাভোগ করি জীবগণ, 

নিজ নিজ কাবে বে দেয় এবে মন । 

বলক বালিকাগণ আনন্দিত মনে, 

নিয়োজিত নিয়মিত স্ব স্ব অধ্যয়নে | 

_প্রফুক্ কুস্তম-কুল উদ্যান ভিতর, 
মধুলোভে মধুকর চলিছে সন্থর, 

গুন্ গুন্ রবে স্থমধুর তান তুলে, 

এক ফুলে মধু পিয়ে যাঁয় অন্য ফুলে । 

সরোবরে বিক'সত অমল কমল, 

গ্রাভাত-পব্ন-ভরে করে চল ঢল। 

গোপাল গো-পাল লয়ে চরাইতে যায় 

চপল গো-শিশ্ত গুলি ঘঘনে লাফায় ; 



অঞ্জুগাথা 

" একবার যাঁয় ছুটে, আমে আরবার, 
পিয়ে শুন, গ্ণ্ড-যুগে বহে দুপ্ধধার । 

এ চারু প্রতু;ষ কালে রে বিমূড মন ! 
কর কর একবার বিভুরে স্মরণ, 

অখিল জগতে ধিনি একমাত্র গতি, 

তাহার চরণে কর অসংখ্য প্রণতি ॥ 

প্রভাত । 

উঠহে ভাবুকবর, নিশ অবসান, 
কোকিল-দম্পতি গায় স্বমধুর গান » 

আলাঁপি ললিত স্বর পাপিয়ানিকর, 

করিতেছে উলাসিত শ্রবণ-বিবর । 

আর হত খগ্বনুল হইয়া মিলিত 

খ!ইছে বিভুর নাম মহ। হর চিত। 

জ্যুমণি প্রেরিত দৃতী উষ| সুবদনা, 

হেরিয়া তাহারে যেন পুর্ন দিগঙ্গন।, 

অন্ধকার রূপ নিজ বদন- অন্বর 

করিলেন দূর, হান্য-স্ফুরিত অধর ॥ 



মগ্-গাথা । 

ড্িয়-আগমন-বার্তী করিয়া শ্রবণ, 

সহ্র্ষ অন্তরে করে সময় পালন ! 

ক্রমে ক্রমে দিনমণি স্বর্ণ বরণে 

অগ্রেতে রঞ্তিত করি বক্ষশিরোগণে, 

পরে করিলেন ধপ্রাতিল সনুজ্জ্বল, 

নিদ্রা ত্যক্জি জীব জন্ত জাগ্রত সকল । 

কিবা শে।ভ। এ জময় সরসী-সলিলে, 

প্রাকম্পিত কমলিনী পবন হিলোলে ॥ 

দুঃসহ বিরহ তাপে হ'য়ে খিদ্যমানা 

ছিলেন ভ্রিষাঁমা। ষোঁগে মুদিত বদনা, 
এবে পেয়ে পাণপতি-কর রূপ কর, 

প্রেমোল।সে প্রফুলিত শরীর সুন্দর | 

কমল উন্মেষে সেই সরে)।বর-তীর 

সৌরভে মে।দিত করে গভাঁত সী 
পেয়ে পরিমল ন্ত্রাণ ভ্রমর সকল, 

আপসিতেছে মধু-লোভ্ে হইয়া চঞ্চল | 

কমল-কাঁননে বহে গমেদ-তরঙ, 

কুমুদিনী বিষাদ-সমুদ্রে ঢালে অঙ্গ । 

দেখ হে ভাবুক ! এবে প্ররুতি-ললনা 

ধরেছেন কিবা বূপ, কি দিব তুলনা ! 



মঞ্গাঁথা | 

বিবা সে প্রস্তর ভুমি শম্পদামহভি।, 

হরিত বসনে যথ। গ্রাক্কৃতি শে।ভিতা। ; 
শীহারের বিল্ছ শোঁভে তৃণদলোপরি, 

মুক্তা-হরে বিভুষ্তা গুক্রুতি সুন্দরী । 
কিবা দেই বনস্থলী অতি শুশোভন, 
বে'ধ হয়, প্রকৃতির রম্য নিকেতন । 

বথায় পাদপ-চয় শির উচ্চ করি 

দণ্ড1ইয়া আছে নেন ভষণ প্রহরী ; 
নথায় লতিকাবলী বানু নিক্তাবিরা, 
আঅলিঙ্গয়ে তরুকুলে প্রণয়ে মাভিজা । 

ঘথা বন-প্রন্প-রাকি হ'য়ে বিতসিত, 

সৌরভ বিস্তারি করে দিন্ট আমগো দিত 
বন্ায় ভমরকুল মর্পাননজালশেঃ 

সিজার ললিত রাগে কিলে নি ; 

ব্বন্বত্বরে রব করে বিহগ-আব লী, 
শব্ণ রঞ্জন কিবা সে কল কাকলী । 

এইকব্রপ প্াভাত্তিক শোভা মনোহর, 

বর্ণেতে না পারি আমি বিশু অন্তর । 



মঞ্জ-গাঁথা । 

উঠ তুমি ত্বরা করি ত্যজিয়। শয়ন, 

ঈশ-উপাসনা-রসে মশ্র কর মন, 

সমাপন করি অগ্রে বিভূ-উপাষন, 
হের হে পগ্তভাত-শোভা হে ভাবুক জন 

সন্ধ্যা । 

চি 

ধরিয়া আরক্ত ছবি, অস্ভাীচলে চলে র.ব 

দিবস হইল অবসান, 

অদর্শনে দিনমণি, সরোবরে কমলিনী, 

দুঃখ্-ভরে ঢাকিল বয়ান ; 

পদ্মে দেখি মুকুলিত, ভূঙ্গকুল বিষাদিঘ্তঃ 
ইতস্ততঃ ভ্রমিয়া বেড়ায়, 

কমল-অন্তরে কেহ, লুকায় আপন দেহ, 

মনোজুখে যাঁমিনী কাটায় । 

অস্তমিত দ্দিনমণি, করিয়া কাকলীধ্ব'ন, 
খগকুল আসে নিজ বাসে, 

নীড়স্ফিত শিশুগণে, দেয় অতি সঘত্তনে, 

আহারীয় মনের উল্লাসে ! 



মঙ্জ্ গাথা । ৯ 

গোপাল গোপাল লয়ে, গৃহ-সুখে আনে ধোয়ে। 

গো-ল্ুরে উতিত ধুলি-রাশি | 
পরিশ্রমী নরগণ, বিরাঁম লভে এখন, 

নঞ্ধা-বাধু সেবনে উল্লানী। 
বন উপবন মাঝে, কৃ্ম কলিকা রাজে, 

কোন পুষ্পকলি প্রস্ফুটিত 

ভ্রসর ভ্রমরী মিলি, মধু পিয়ে বু তুহলী, 
গুন্ গুন্ স্বরে গায় গীত | 

রজনী আগতা দেখি। বুমুধী গুফুল্ল মুখা, 
ভ|নতেছে নরগী-দলিলে, 

ছিনমণি তাঁখমনে, মুপিবে চারু বদনে, 
বিজড়িত হবে দুঃখজ'লে। 

ক্রমে জন্ধ্যা গত হলো, যাঁমিনী কামিনী এল, 

নবরূপ ধরিল ধরণী, 
আলোক স্বালিয়া তবে, গৃহ-কর্শ বরে নবে, 

শিশু কুলে তৌষেন জননী । 



মঞ্জ-গাথা | 

রাত্রি । 
কোমল প্রক্ষতিময়ী আইল রজনী, 
উদ্দিত গগন দেশে দেব নিশামণি | 

উজ্জল চক্দ্রিকান্ভাসে ভরিল ভুবন, 
গ্রকাঁশিল চন্দ্রমলী কোমল ব্নন 1 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তানাুন্দ হইয়। উদিত, 

করেছে গগন-কাপ হীরক খচিত। 
ফাকে বাঁকে কিরিতেছে খদ্যোত-নিকর, 

মলিন চক্দ্রমা-করে ষাহাদের কর । 

বিধু-প্রতিবিশ্ব পড়ি সরসী-হৃদয়ে, 
ক্ষণে ক্ষণে আন্দো লত প্রমীর-শহায়ে | 
তটিণী-তটস্থ তরুচচ্ছায়। পড়ে জলে, 

বুঝি তারা নিজাক্ুতি হেরে কুতুহলে । 
সুবুণ্ত জগত এবে, সুধীর। প্রকৃতি, 

নিরখি ভাবুক জন ভাবে মুগ্ধমত্তি । 
কেবল বহিছে নদী কুল কুল স্বরে, 

যেন কোন জন কল বংশী-ধ্বনি করে, 
কেবল শ্বাপদকুলে অন্গেষি অহার, 

সর্ধ স্থলে ভ্রমণ করয়ে অনিবার ৷ 



মঞ্জ-গাঁথা | ১১ 

রাত্রিচর পেচক কখন শব্দ করে, 
কখন শৃগগ।লকুল ডাকে উচ্চৈংস্বরে । 

বি ঝিস্বরে অবিরত ঝিলী করে রব, 
ভাবুকের মনে নব ভাব সমুজ্ডঞব । 

শন্ শন্ শব্দে বাউ-বক্ষ বায়ু বয়, 

তর্ তর্ শক করে তাল তরুচয় । 

সঙ্গে লয়ে প্রিয়তমা শ্গপন সখীরে, 
অভ্রমিছেন নিদ্র। দেবী অখিল সংসারে | 

কি ধনী, দরিদ্র কিবা মধ্যবর্তী জন; 
লকলেই অম সুখী হয়েছে এখন । 

শ্রান্তি নিবারিণী নিদ্রা তোষেন বায় 
শোক সম্ভাপাদি বত সব দূরে যায় । 

গ্রীষ্ম | 

আইল নিদাঘ কাল, আকুতি অতি করাল, 
ধার ভয়ে চরাঁচর, সবে হয় ভীত রে। 

স্ুুঞচণ্ড দিব(কর, বরিষে প্রখর কর, 

কাতর পথিকচয়, হইয়। তাপিত রে! 



৯২ মঞ্-গাথা | 

জগত-জন-জীবন, শ্রান্তিহারী সমীরণ, 

অনল-কণিক। সম, উঞ্ততম হয় রে। 

খেচর ভূচর যত, হইয়। ব্যাকুল চিত, 

বাছিয়া শীতল স্থলে, বসতি করয় রে । 

প্রতপ্ত নরসী-রারিঃ অস্থির প্বলিল-চারী, 

পলাবার পথ নাহি, ভেবে নিরুপায় রে । 

বলে কি ঘটিল কাল, এল কি বিষম কাল, 
গেলে এ কুমতি কাল, সব জ্বাল যায় রে। 

মানবের কলেবরে, অবিরত শ্বেদ ঝরে, 

শীতল চন্দন লেপি, ঘম্ম নিবারয় রে । 
স্নিগ্ধ কুল্তমচয়ঃ মতত স্রগন্ধ-ময়, 

বিনাশি গ্রীষ্মের তাপ, করে স্বখোদয়, রে। 

গে।ষ্ঠে গোষ্ঠচারী যত, আহ।রে হয়ে বিরত, 

শীতল পাদপ-তল, করিছে আশ্রয় রে। 

চাতক বিশুক্ষ কণ্ঠে, জলদে ডাঁকে উত্কণ্ে, 

শুনে সে কাতর স্বর, দুঃখ উপজয় রে । 

দিনমান অবসানে, মনোরম শোভা বনে, 

শীম্মের প্রদোষ অতি, ব্লমণীয় হয় রে। 
নানা পুস্প প্রস্ফুটিত, সেরে দিকৃ মোদ্দিত, 

চুরি করি ফুল-গরন্ধ, গন্ধবহ বয় রে। 



মগ্-গাখা । ১৩ 

কূল শিরীষ গ্রস্থুনঃ যার কোমলতা গুণ, 

'আর্ধ্য গ্রন্থছক1রগরণ, করেন বর্ন রে 

কামিনী কোমল করে, আহরি' আনন্দ ভরে, 

করে যে কুস্ুমৰরে, কণ্ণআভরণ রে! 

বিশ্রপত্তি বিধাতার, ইচ্ছা! কিব। চমত্কার, 

(দবাভাগে প্রাণিগণ, ছিল সম্ভাপিত রে ; 
পেয়ে এ গুদেোষকাল, সুখেতে হরিছে কাল, 

উক্ণভাব ত্যকি বারু, বহে শীতাশ্রিত রে ॥ 

বর্ষা । 

বিগত হইল আীক্ম বর্ষা সমাগত, 
চাতকগণের চিত্ত অতি প্রফুলিত | 

তজোশালী সুর্যদেব এবে বিিমলিন 

মেখের নিকটে হন পরাক্রম হীন | 

রজনীতে চন্দ্র তার। না পায় প্রকাশ, 

বারিদ আর্ত লদা অসীম আক।শ । 

শ্যাম তনু মেঘমালা! কিবা স্থশো ভন, 

চমকে চপলা বালা উজলি ভুবন । 
ডি 



৯৪ মঞ্-গাথা । 

কখন গরজে দ্েঘ ম্বছুল গভীর, 

কদাপি ভীষণ রবে শ্রবণ বধির 1 

বজ্জাঘাত হয় কভ্ু অবনী মণ্ডলে 

নিপতিত কত জীব কালের কবলে । 

ধারাধর হতে ধার! পড়ে অবিরল। 

দরশনে পরিতৃপ্ত নয়ন যুগল। 

হুদ সরোবর চয় জলে উচ্ছাদিত 

এ সময়ে ভেককুল বড় হরষিত, 

পাইয়! নুতন জল ইচ্ছা অনুসারে, 
ল্ষ ঝন্ষ করে কত ডাকে উচ্চৈঃন্বরে | 

আনন্দ মনেতে যত ক্লষক নিকর, 

নত মুখে রুষি কার্ষ্যে তত তৎপর । 
পেয়ে বরিবার বারি তটিনী সকল, 
দ্রুতগতি প্রবাহিত করি কল কল; 

উঠিছে তরঙ্গকুল বিপুল ভীষণ, 
সুখেতে সম্ভরে ভীম জল জন্তগণ । 

জ্রলনূদ গরজ রব করিয়৷ শ্রবণ, 

আনন্দে উন্মত্ত প্রায় হয়ে শিখীগণ, 

নাচিছে, বিস্তারি চারু চক্দ্রক কল*প; 

দ্ররশনে মানবের দূরে যায় তাপ। 



মঞ্জ-গাথা। ১৫ 
কেতকী কদন্ পুষ্প হ'য়ে গস্ফুটিত, 
করিছে কানন ভূমি অতি সুশোভিত । 
বারি সিক্ত তরু পত্র পবনে চালিত, 

টুপ টাপ্ ঝরে জল-বিন্দছ অবিরত ! 
পুর্ব দিক্ হ'তে বারু বেগে পুবাহিত 

সে বারু সেবনে পীড়া সম্ভব নিশ্চিত । 
জল-কণাঁ-জাঁলে পড়ি অরুণ কিরণ, 

সমূদিত শক্ক-ধনু বিবিধ বরণ । 
ছে নুন্দর ধনুরূপ নিঘখি নয়নে; 
“ক ন" চিন্তা করে দেই অখিল কাঁরণে ? 
ধন্য 'সই নিরগ্রন ধন্য শক্তি তার ! 
প্রন্য ধন্ত শিল্পী তিনি কেশল-ভাগ1র ! 

শর 1 

স্রখদ শরৎ আইল জশ্গতে, 

মরি কি হুন্দর শোভ। অবনীতে ! 
ভি করি যবে প্রান্তর প্রদেশে 

স্বভাব সংজ্জত তথায় সুবেশে ! 
খু 



মণ্-গাথা । 

এম শন্য-ভূণ সমীরণ-ভরে, 
আন্দোলিত হ'য়ে কিবা শোভা করে 

বিকপিত কাশ-কুসুমনিচয়, 

বিশদ শ্বভাব-সুসমাঁনিলয় ॥ 

৮৩ সার্তও প্রখর কিরণে, 

ক্ষ পথ, হর্ষ পথিকের মনে । 

গতারাতে আক নাহি কেন কেশ, 

নানন্দে মানব ভ্রমে নানা দেশ । 

জলাশয়ে শেভে অমল কমল, 

বিক£নত তাহে কোমল কমল , 

মধু-পাঁনাশয়ে মধুপ নিকর, 

মধুর গুপ্তন করে নিরন্তর, 

নলিনীরে বেন তুষিবার তরে» 

স্তৃতিপাঞঠ্ করি ভ্রময়ে ভরমরে । 

হংস আদি জলচর পক্ষিগণে 

স্বচ্ছ নীরে কেলি করে হুষ্ট মনে । 

বারি রাশি স্বৃভু মারুত-তাড়িত, 

ল্ঘনে ললিত লহরী উখিত | 

প্রস্ফুটিত স্থলে স্থল-কোকনদ, 
অতুল সেন্দর্য্য-গরিম1-আম্পদ । 



মগ্জ-গাঁথা | রি 
দ্ছুল সৌরভ ফুটে শেফালিকা 

মানবের মনোনয়ন-রঞ্জিকা | 
গগন মণ্ডল অতি নিরমল, 
মেঘহীন, নীল গ্রভায় উজ্জ্বল । 
শারদ শুধাংশ১ কিবা মনোহর, 

হেরি পুলকিত মন্ুজর-অন্তর | 
অনুজ্জল গ্রহ, তাঁরকণ-নিচয় 
দরশনে কে না বিমোহিত হয় ? 
সুখদ)] ক্ষণদ আগত। যখন 
কেমুদদী প্রক।শে উজ্জ্বল ভূবন | 
আর কত বিধ শারদীয় শোভা” 
বর্ণিতে কে পারে, জন মনো লোভী! ? 
ধন্য বিশ্বপতি ! ধন্য ক্রি তার ! 
বার বার তার পদে নশ্বমোর ॥ 

তেহনণ্ত ৷ 

বিত শরৎ খতু হেমন্ত আইল, 
ক্ষেত্রে ধান্য শ'ষ সব পাকিয়া উঠিল । 
নাহি আর ধান্য-ভুমি শ্য।ম প্রভাময়, 
পীতবর্ণ ধরি নব শোভাপার হয় । 



মঞ্জ-গাথ! । 

অন্য শস্য ক্ষেত্র বত হরিত-রঞ্জিত 

চারু রূপ ধরি তথা প্রতি রাজিত | 

সুততীক্ষ কর্তনী করে কৃষক সকলে 

কাটে ধানা, গ্রাম্য শীত গায় কুতুহলে 

বহু যত্বে কায়-ক্লেশ করি অনুক্ষণ 

অমল্ন্ধ ধন পেয়ে ক্ষী হর মন । 

উত্তর পবন মন্দ মন্দ প্রবাহিত, 

ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প শীত অনুভূত | 

রাত্রি কালে বৃষ্টি তুল্য হিসানী পতন 
মলিন হিমাঁংশু আর গ্রহ তারাগণ । 

গ্ুভাঁতে নীহার বিদ্দু শেভে তৃণদলে 

যেন কি সুকুতা পাতি পত্তিত ভুতলে ৷ 

হিমাগমে একেবারে পদ্ধ পায় লয়, 

গ্থিবীতে প্রিয়বস্ত ক্ষণস্থায়ী হয় । 

স্থলে স্থল-পদ্ম আর নহে প্রস্ফুটিত, 
হিমরাজে দেখি বেন ভয়েতে কুতিত । 

হেমন্তের সমাগমে ভুজঙ্গ-নিচয়, 

আবাস-বিবর-মাঝে লুক্কায়িত হয় ; 

সর্পক্লৃত অত্যাচার হয়েছে লাঘব, 

বিকল করিছে কিন্ত ব্যাম্র-উপদ্রব । 



মগ্-গাথা | ১৯ 

শীত | 

আইল দুরন্ত শীত অবনীমণ্ডলে, 

শানিতে জগত জনে ভীম ভুজ-বলে ৷ 

শীত ভয়ে প্রাণিথণ ব্যাকুল অন্তর? 

নিব।রণ হেতু সবে হয় যে তৎপর । 

শীতে উপজয় কন্তু এক্প জড়ত৷ 
হস্ত পদ গাসারিতে থাকে না ক্ষমতা 

উষ্ণ বস্ত্র ব্যবহ!র করে নরগণ, 

শাল, লুই, বনাত গপ্রভতি অগ্রণন | 
শয়ন অময়ে পাছে শীতে হর ক্রেশ, 

এ করণে করে তাঁর উপায় বিশেষ, 

তুলা বস্ত্র বিনির্ম্মিত গাত্র আচ্ছাদন, 

গায়ে দিয়া ডুখে করে রজনী বাপন । 

এ ভাময়ে দুঃখী লোক বড় ক পায়, 

দেখিলে তাদের ছুঃখ হৃদি ফেটে বায়, 
বন্বাভাবে শীতে তনু হয় নে কল্পিত, 

অতি কষ্টে করে তারা রজনী বাহিত, 

প্রাতিঃকালে সন্ধ্য। ক'লে দেই ভুঃখাগণ, 

অনল উত্তাপে করে শীত নিবারণ । 

2৯ 



মঞ্জু-গাথা | 

এ সময়ে রবি-কর অতি ম্বুতর 

মানবের পক্ষে উহা অতি সুখকর ; 
প্রভাতে, রাত্রিতে জলম্পর্শে মহ] ব্রেশ, 

অনল তপন তাপে সুখ এক শেষ | 

শীতে রোমঞ্চিত তনু হয় ঘন ঘন, 

অতিবেগে গুবাহিত উত্তর পবন । 

মশকাদি ক্লেশপ্রদ ক্ষুদ্র কীট যত, 
তাহাদের অত্যাচার অল্প অনুভূত । 

প্রতে জলাশয় হ'তে বাম্প সমুখিত, 

দেখিতে দেখিতে বারু সহিত মিলিত ॥ 
রাত্রিকালে নভঃস্থল ধূমারত হয় 

চন্দ্রমা-আলোকে দিক্ সনুজ্ত্বল নয়। 

হিম-পাতে তৃণ সব গিয়াছে দ্বলিয়া, 

যাবত বৃক্ষের পত্র পড়িছে ঝরিয়। | 

কোমল প্রকৃতি তনু শে।ভময় অতি, 

বিশুফ দেখিয়া নর বিষ!দিত মতি 

কেবল গে।ল।প পুষ্প হয়ে প্রক্ফুটিত 
করিছে মানব মন প্রমোদে পুর্ণিতি | 



গঞ্ছ-গাথ। | ২১ 

বসন্ত । 

আগত নরন বসম্ত-র।জ, 

সহ নিজ সহচর নমাজ | 
টতালিক সম বিহগগণ, 

নব ভূপবরে করে শুবন, 

গায়ক কোকিল পঞ্চমে গায়, 

গাপিয়া রাগিণী দিতেছে তায়, 

নর্ভন-নিপুণ খগ্ধন জাতি, 

»াঁচে ভুপাগরমে নানন্দ মতি , 

বিবিধ সুকষ্ঠ বিহঙ্গ স্বরে, 

সুধা বরিষয় শ্ুতি বিবরে । 

চুরি করি চুত মুকুল গন্ধ, 

বহিছে মলয়-অনিল মন্দ, 

পরশে শরীর শীতল হয়, 

আন্তি লীড়া আদি সব নাশয় | 
একালে ভ্রমণ স্রখদ অতি 

রমশীয় রূপ প্রকৃতি নতী। 

তরু লতা তা দ ভুরুহ দল, 
ধরে নব নব কোমল দল । 



২৭, মগ্ঁগাথা । 

নয়ন-রগ্তন কুসুম চয়, 

এ লুখ-নময়ে ওপফুল হয় । 

সআ্রলোহিত আভা অশে।ক ফুল 

করিছে ভ্রমর-মন আঁকুলর 

ব্যস্ত হয়ে অলি বসিছে তায়, 

মধু না পাইয়ে ফিরিয়া যায় । 

গুফুল্প মাধবী লত্তিকাঁবলি, 

মধু-দানে ধনী তুষিছে অলি । 

পলাশ পুষ্প হেরি মনে হয়, 

মধুনৃপতি-ধন্ু গ্রভাময় । 
শুভর জ্যোতি কুন্দ কুস্থম কুল, 

উর্জলে কানন, শোভী অভুল্য 
স্ফুটিত ললিত মালতী ফুল, 
সমীরে চালিত গন্ধ স্থৃদুল | 
বেল, গন্ধরাজ, মলিকা, সুখী, 
বিতরে লৌরভ মধুর অতি । 
পরিতৃপ্ত নাসা সুরভি জ্ৰাণে, 

সুখী কর্ণযুগ ভরমর-গানে | 

ধন্য বসন্ত খু শ্রেষ্ঠতম, 
লুখদ কেহ নহে তব সম | 



মঞ্জু-গাথা । ২৩ 

ধন্য বিশবপাতি করুণাময় ! 

জিলা যিনি এ সুখ নময় । 

স্বভাবের-শোভ। | 

এ ভব ভবন, কিবা স্ুশোভন, কর বিল্লোকনম, 

নয়ন ছয় ! 

রম্য মূরতি, ধরেছে প্রকৃতি, হেরে জন-মতি, 

প্রফুল্প হয় । 

দ্ধ নীলকায়,নভঃ শোভা পায়,স্থিত যার গঃয়, 

গ্রহ নিকরে। 

সুশীতল কর, শশাঙ্ক সুন্দর, হৃদয় উপর, 

বিরাজ করে । 

* তারকার শ্রেণী, হেরি অন্মানি, চারু মুক্তী-ম- 

মালিকা হবে, 

সে হেতু অন্ধরে, উরি উপরে, রাখে সমাদরে, 

অমূল্য ভেবে। 

» অবনী উপরে, দেখ দৃষ্টি ক'রে, কত ভূষা ধরে: 
ধর নী-কায়। | 



২৪ মঞ্জ-গাথ! | 

নীলাভ ভুূধর, সনুচ্চ শিখর, স্পর্শিতে অস্বর, 
উঠিছে হায় । 

পর্বত-নদন, অগম্য ক্লানন, করে বিচরণ, 

সে বন মাঝে, 
শাদ্দুল কুঞ্চর, মহিষ শুকর, কট ক্ষীণতর, 

শ্বাপদ-রাজে | 

বিষাক্ত দশন, ভুজঙ্গমগণ, কররে ভ্রমণ, 

তুলিয়ে ফণা, 

মণি শিরোপরে, সুপ্রাভা বিতরে, যেন তমো হরে, 

ছ্যমণি-কণা | 
কোথাও নির্ঝর, ঝরে ঝর ঝর, সুমধুর তর, 

নে ম্বর অতি। 

কোথা! বা! তটিনী, করি কল ধ্বনি, দিবদ রজনী, 
করিছে গতি । 

কোথাও সুন্দর, বিহঙ্গ নিকর, বসি তরু' পর, 
মধুর স্বরে, 

গায় বিভু-গান, শ্রবণে যে থান, বিমোহিত প্রাণ, 

নয়ন ঝরে | 

হয়ে কুসুমিত, তরু সুশোভিত, গন্ধে আমো দিব, 

দিক্ সকল, 



মঞ্জু-গাঁথা 1 ২৫ 

পেয়ে পরিমল, হইয়া! বিকল, ধাবিত চঞ্চল, 

ভ্রমর দল। 

কোন নরোহদে, ফুল ফোকনদে, মত্ত ফপ-মদে, 

যেন নলিনী, 
ফু নয়নে, হেরিছে তপনে, বদ্ধ প্রোম-গুণে, 

সে দ্রিনমনি | 

অভন নাগর, নর্দীকলেশ্র, কত জলচর, 

নিবনে তায়, 

নীল বারি পরে, "রঙ্গ বিহরে, নেত্র মনোহরে, 

লে স্ষমায়। 

এইরূপ কৃত, শোভা] শত শত, হেরিয়ে মোহিত, 

নয়ন তুমি; 
এ সব স্থন্সন, করিলা বে'জন» ম্মর অরে মন, 

গে বিশ্বনীমী | 
দা ভাব তারে, ভাবিলে বাহারে, হইষে অচিবে 

বানা পূর্ণ, 

সার মুক্তি পথ, লভিবে তৃরিত, পাপ দূর গত, 
হইবে তুর্ণ। 



২৬ মঞ্জু-গাথাঁ। 

সিত রজনী । 

নিরমল নীলাকাশ করিয়া আঙন 

উদ্দিত হয়েছে কিবা শশাঙ্ক শোভন, 

চারি দিকে সুবেষ্টিত নক্ষত্র-সমাজ, 
মধ্য স্থলে পুর্ণশশী করিছে বিরাজ, 

বিতরে অস্বতকর অতি ন্সিপ্*কারীঃ 
কৌমুদী-বজনাব্তা। ধরণী জুন্দরী | 
তরু, লতা তৃণ-জালে চক্দ্রমা-কিরণ, 

কলিত হয়েছে আহা সুন্দর কেমন ! 

ফুটিয়াছে চন্দ্রমল্লী বিপিন-ভুষণ» : 
পরিমলে তুষিতেছে ভাবুকের মন । 
ক্ষণে দ্িপাত করি দেখি সরোবরে, 
শশি-প্তিয়। কুমুদিনী হসিত অধরে, 
করিতেছে নাঁন। রঙ্গ লয়ে সুধাকরে, 

কম্পিত কোমল তনু মন্দ বারু-ভরে, 

নিজ পতি হেরে সতী অতি হষমতি ; 

কিন্ত দেখি লানমুখী নলিনী যুবতী, 

প্রাণেশ বিরহে ধনী হয়ে ক্ষুমন1, 
হায় রে মুদিত-মুখী সুচারু-ব্দনা | 



মগ্া-গাথা | ২৭ 

বাযুুভরে ভওক্ষিত সরঙ্গীর জল, 

চক্দ্র-প্রাতিবি্গ ভাস করে ঝলমল £ 

যেন বিবু এতুহুলী শ্দেহ দর্শনে, 
স্বচ্ছ সরোখুকু-রতে দেখিছে বদনে | 

এইরূপ স্থুখস্যী শশিবুত। নিশি, 
নিরখি অন্তর, বিউ্-ঞ্জেমেতে ভউল্লাসী ; 
গ্রীতি-পুম্পে মাখা ইয়া ভক্তির চন্দন, 

লানন্দে মানসে পুজি জশ্বর-চরণ । 

উপবন। 

আহা মরি কি সুন্দর এই উপবন, 

তরু লতা জালে কিবা হয়েছে শোভন ! 

ফুটেছে বিবিধ ফুল বিবিধ বরণে” 

বিভাদিত উপবন কুস্থম-কিরণে । 

চুরি করি ফুল্প ফুল পরিমল-ধন, 

বহতেছে গন্ধবহ সুমন্দ গমন | 

পুষ্প-মধু-পান-মত্ত যত ভূঙ্গকুল 
বনসিছে প্রস্থনোপরি হইয়। ব্যাকুল; 



২৮ মগ্জ-গাঁথা | 

হন্ গুন রবে করে অঘনে বাঙ্কারঃ 

আনন্দে কুসুম বনে করিছে বিহার | 

বলিয়া কোকিল-রাজ তরু-শাখা” পরে” 

হরষিত চিতে গান গার পঞ্চ স্বরে । 

বিবিধ বিহগ্র.হ'যয় একত্র মিলিত্ত” 

করিছে কাকলী-রব শ্রবণ ললিত, 

মরি কিবা মনোরম সেই কল তান,, 

বিনায়াসে মানবের তোষে মন প্রাণ ! 

উন্নত পাদপচর শ্রেণী বিরাজিত, 

হরিত পত্রেতে শাখা প্রশাখা মণ্ডিত ॥ 

অরুণ-কিরণ-যুত নবীন পল্লব, 

কোন কোন শাখা শিরে হয়েছে উদ্ডব। 

স্বদুল মারুত ভরে কাঁপে শাখা চয়। 

ইঙ্গিত করিছে বলি অনুমান হর । 

কোন স্থানে রমণীয় লতিকা-বিতাঁন, 

করিতেছে উদ্যানের ফুষমা বিধান । 

কুন্ুম-ভূষিত। লতা দোলে বাযু-ভরে, 

কূশাঙ্গী কামিনী বেন সুখে নৃত্য করে ॥ 

পরস্পর বিজড়িত লতিকা-নিচয়, 

কমনীয় কান্তি হেরে মোহিত হৃদয় ! 



মঞ্জ২গাথা । ২৯ 

নয়ন-রঞ্তন এই সুুরম্য উদ্যান, 
সম্ভাপিত চিত্তে করে সাস্তবনা গদান । 

তৃষিত চাতক । 

উদ্দিত নবীন মেঘ আকাশ মগুলে, 

উড়িছে চাতক চয় দেখ দলে দলে, 

নব বারি-ধার। পাঁনে হয়ে আশানিতি 

চিতোলাসে নভঃ পথে ফিরে ইতস্ততঃ ; 

কিন্ত হায় এ কি পরিতাপের বিষয় । 

বহিল প্রবল বারু যেন কি লয়, 
প্রচণ্ড পবনাঘাতে নীরদ-নিকর, 

শ্যামবর্ণ ত্যজি তনু হইল ধুর, 

দেখিতে দেখিতে ছিন্ন ভিন্ন কলেবর, 

ক্রমেতে বিলীন হলে গগন-অন্তর ৷ 

তৃষিত চাতকগণ একবপ হেরিয়।; 

ব্ধাতার প্রতি কহে আক্ষেপ করিয়া 3- 

হে বিধাতঃ এ কি তব যোগ্য আচরণ, 

হৃদয়নিলয় তব কঠিন কেমন । 



স)৩ মঞ্তর-গাথা | 

এই যে নবীন মেঘ উঠিল গগনে, 

শীতল করিবে ধর বরষি জীবনে, 
ধারাপাতে পৃথিবীর হবে সুমঙ্গল, 

বপন করিবে বীজ কৃষক সকল, 

জন্মিবেক শস্য যাহ! জীবের জীবন, 

যদ্ব/রা বিনাশি ক্ষুধা বাঁচে জীবগণ | 

আমর] চাতক জাতি মনের উল্লাসে, 
উদ্ধমুখে ছিনু সবে চাহিয়া! আকাশে, 
নবীন বারিদ-বিন্ডু সুখে করি পান, 

শীতল করিব চির-তৃষা-যুক্ত প্রাণ, 
তাহাতে বিবাদী বায়ু হইল এমন, 

নিরাশ হইনু নবে পাইতে জীবন | 

আছে বটে পৃথিবীতে বহু জলাশয়, 

সে বারি পানেতে তৃপ্ত মোরা কু নয় 

নীরদ-নিঃস্ৃত বেই অবিমিশ্র বাঁরি, 
সেই বারি আমাদের তৃষ৷ নিপ্ধকারী । 



মঞ্জ-গাথা। ৩১ 

নদী। 

অয়ি আতম্বতি শৈল-সম্ভবে ! 

কি ভাবিছ বল সুকল রবে £ 

বুঝিতে ও ভাষা না পারি যি, 

কিন্তু অনুমানি শুন গো নদি ! 

জীব-হিত-হেতু হয়েছ ব্রতী, 
পর-দুঃখ হেরি কাতর তি, 

তাই যুদু স্বরে বলিছ নরে, 

সদা যেন দয়া ধশ্ম আচরে ! 

অয়ি প্রবাহিণি ! শিখরী-সৃতে ! 
জন্ম তব মহী-শুভ সাঁধিভে। 

গিরিজে ! তোমার ঞভাব- বলে, 

আদ] উপকৃত মন্ুজকুলে । 

বাণিজ্য ব্যাপারে সুবিধা কত, 

তব হৃদে তরী চ(লছে শত, 

অনায়ানে যায় বিবিধ দেশ, 

দ্ুরিত জীবের শরীর ব্লেশ। 

তৃষায় কাতর পথিক চয় 

পান করি তব শীতল পয়, 



৬২, মঞ্জু-গাঁথা | 

শ্রম পরিহরি হরিষ মনে, 

পুনরপি রত হয় প্রয়াণে | 
শ্রমজীবী যত কৃষকণণে, 

ক্ষেত্র-কম্ম করি ক্লান্ত বদনে, 

অঞ্জলি বান্ধিয়ে যুগল করে, 

পিয়ে তব নীর পিপাসা হরে । 
নিদাঘ-তাপিত পশু সকলে, 
যৃত-সহু নামি তব সলিলে, 

অবগাহি দেহ শীতল নীরে, 
পুনরপি ধীরে উঠয়ে তীরে | 

তব বারি-গুণে অয়ি তটিনি ! 
উর্ধরতা-শক্তি পায় ধরণী । 

শুভদে ! তোমার শুভ জীবন 

তরু লতা তৃণ আদি জীবন | 
তীর-দেশ তব কিবা শোভিত, 
মানবের মন করে মোহিত । 

হরিত-বসন। এপ্রক্কৃতি ধনী, 
চারু কান্তিময়ী ন্মিতবদনী । 
সুরঙ্গ রঞ্ধিত তরঙ্গ-মালা, | 
(পর কি হে ধনি ! রতন-মাল। 2) 



মঞ্জ-গাথা | ৩৩ 

আনিল-ভরেতে তোমার কায, 

স্ব স্বছ কাপে ছি শোভা পায় ॥ 
রববি-কর-পাতে বিমল বারি, 

হয় জন-মনোমোহনকারী । 

চিন্তানলে চিত দহে গো যার, 

হেরিলে তোমার হু ষমা-ভার" 

শ্ষণিক কারণ সে ছুঃখী মন 

হছরিিষ-রনসেতে হক্ষমগন 1. 

তরঙ্গিণি ! তব অসীম গুণ,- 
বর্ণিবারে আমি নহি নিপুণ । 

বিভুর আদেশ পালন করি, 

সুখিনী তুমি গো.দিব1 শর্ধরী, 
দে আজ্ঞা-পালনে বিরত নর,. 

পাপানলে সদ দহে অন্থর | 

তামসী নিশ1।! 

তিমির-বননা যামিনী আইজ, 
ক্রমেতে জগত সুবুগ্ত হইভা, 



৩৪ মহ-গাথা । 

রাজপথে আর নাহি জন-আোতিঃ 
সবে নিদ্রা দেবী সেবা-অজন্ুরত ॥ 
ফুল-মধু-পান ভ্যাঞ্জি অলি-দলে, 
রয়েছে শীরব নিদ্রার কেঁশলে | 

পক্ষিগণ করে নীড় মমাশ্রয়, 

কোন পাখী শাখাপরে রয় । 

ল্লজনী বিহারী পেচক বিহঙ্গ, 

আন্ধকার রাত্রে বাড়ে তার রঙ্গ, 

মনের আনন্দে করে বিচরণ, 

পেচক-চরিত্র হয় দুই জন । 

তামনী নিশাতে তস্কর সকল? 

অনায়ানে সাধে অভীষ্ট সকল । 

পাতকী-প্রধান লম্পন্ট নিচয়, 
তিমির দর্শনে প্রহূুল্ল হদয় ; 

কুলট! রমণী আনন্দিত মনে, 

তোষে পাপ ভূষ! অতি সঙ্গোপনে। 

নরোবর-নীরে কুমুদিনী ধনী 
জীবেশ-বিরহে বিষণ বদনী । 

অনংখ্য তারকা-রাজি সমুদ্দিত, 

যেন কি আকাশ হীরক-খচিত । 

৫| 



মর্জ-গাথা । ৩৫ 

শি-নন্িধানে নক্ষত্র-নিকর, 

প্রকাশিতে শক্ত নহে নিজকর 

দিন পেয়ে আজি তেজ দেখ তার, 

জগতের রীতি এই দে প্কার । 

তমোময়ী নিশ' হেরিয়া নয়নে, 

পুলকিত-মতি খদ্যোতিক। গণে, 

বাকে ঝাকে তরু পরে শে।ভাক রে, 

কু দলবদ্ধ ফিরিছে অন্থরে । 

এ রজনী মোগে রে অবোধ মন, 

এক মনে ভাব বিভুর চরণ, 

ভাবিলে বাহারে মুক্তি পরিণামে, 
ভুলনা তাহারে তুমি অষ্ট যাঁমে । 

'নলিনীর প্রতি । 

দিনমণি-প্রিদ্রা অয়ি নলিনি ! 

এ কি তব দ্রীত্তি বলন। শুনি; 

জীবন জপেছ দ্িনেশ গতি, 

মধুর প্রণয়ে হয়েছ ব্রতী । 



“৩৩ মঞ্জ-গাথ! 

রজনী আগত হেরি নয়নে! 

ঢাক লো বদন ভহ্ঃখিত্ত মনে, 

দ্লঃখেতে যামিনী বাপন করি, 

ভষাগমে পুনঃ ওলো সুন্দরী, 

প্রেমোলান ভরে গাফুল মুখী, 
হের কান্ডে, হ'য়ে অভুল লুহ্বী | 

ভানু সহ তব শ্ণয় এত, 

অলি তবে কেন ও পদানত্ত ? 

ভব মধু-পান করি সতত, 

খ্যাত ভুবনে নম মধুত্রতভ-। 

সেই সে ভ্রমর নুরদিত মনে, 

করে কেলি বদ তোমার সনে । 

দিনকরে পম তাপ ন-ভ রে 

ঢাঁক যবে মুখ বিষাদ-ভরে, 

তথাপি তব সে প্রাণ-ভ্রমর, 

থাকে অন্তরে না হর অন্তর | 

একাকিনী ভুমি যুগল পতি, 
হায় হায় এ কি মতী-প্ররুন্তি ? 

রমণীকুলে সহিবারে গ্লানি, 

স্জছে বিধি.তোরে লো নলিনি ! 



মঞ্জগাথা। শর 

মনুষ্যের স্বভাব । 

দেখ দেখ অই প্রণারি নয়ন, 
সরনী-কমলে কিবা স্ুশোভন, 
ফুটেছে কমল চারু পরিমলে, 
ভ্লিছে প্রভাত-পবন-হিল্লোলে । 
আহ] কি সুন্দর, নেত্র বিনোদন | 
মধুঃলোভে আমে মধুলিহগ্ণ ; 
মধুর গুঞ্জন করে অবিরত, 
অবণে বণ হর বিমোহিত । 
কিন্ত হায় হায় ঘবে কমলিনী, 
মধুহীন৷ হবে বিশুক্ষবদনী, 
তখন কি আর এই ভূঙ্গ দলে, 
মধুর গুপ্ধনে তুষিবে কমলে ৯ 
নলিশী-সদনে আনমিবে না আর, 
অন্য ফুল-দলে করিবে বিহার । 
তেমনি বখন মন্ুজ-নবনে, 
থাকেন কমল অচপল মনে, 
কত জনে তার স্তাতি বাদ করে, 
যণোগিতধবনি পরশে অশ্বরে 



৩৮ মপ্জ-গাঁথা | 

বহু জন পুর্ণ সে সুখ-ভবন 

হর্ষকলরব উঠে অনুক্ষণ । 

ভাগ্য-দোষে যবে হায় রে কমলা, 

তারে ত্যজি যান হইয়া চঞ্চলা, 

দুরবস্থা হেরি কে তারে জিজ্ঞাসে ? 

কেবা আনে বল শ্রীহীন মে বামে? 

ধন-হীন হেরি তোষামোদি-দল, 

কায় মনে দেবে অন্য ধনিদল । 

ধন-স্ুন্য নরে কেহ না আদরে, 

আভিমানে মানি-নেত্রে জল ঝরে 

নলিনী ভ্রমরে মানব-প্রক্কৃতি, 

সুন্দর আদর্শ, চারু উপমিতি। 
(শত সস 

কোকিল । 

ব্সস্তের আগমনে নবামোদে মাতি”, 

কে তুমি বিহঙ্গবর তরু-শাখে বদি, 
বরিষ সঙ্গীত-সুধা জগত মাতায়ে * 

তোমার ললিত স্বর পশিলে শ্রবণে* 

ভামে রে হৃদয় মম সুখের তরঙ্গে; 



মঞ্জ-গাথা । ৩৯ 

ভাবি বুঝি বাণী দেবী সদয়া হইয়া, 
স্বীয় বীণা-বিনিঃহ্যত সুতান-লহরী 
প্রাদানি তোমারে, কিহে পাঠাইল। হেথা, 

বিনোদ্িতে শোঁক-তগ্ত মনুজ-হৃদয় ? 

আছে ত বিহঙ্গ বু ভারত-কাননে ; 

গায় রে পাঁপিয়। শীত অতি সুললিত ; 
শ্যামার সুন্দর তানে মোহিত মানস ; 

আর আর কল-নাঁদী পক্ষী আছে কত, 

ঢালে রে অস্বত-ধাঁর] শ্রবণ-বিবরে, 
তোষে বটে মনঃ প্রাণ মধুর সঙ্গীতে ; 

কিন্ত তব সম পাখি কারেও না গণি | 
সথি ব্দর-সি্ধু নেই দেব স্তষ্টি-পতি 
দিলা তার নার-ভাগ চারু কণ্ঠে তব, 
কলকণ্ঠ নাম তব তেই এ জগতে-_ 
তেই হে বিহঙ্গ-মাঝে শীষ-স্থান তব । 

চোক্ গেল । 

*হ বিহঙ্গ ! তরু-শাখে বনিয়। সুম্বরে 

“চাক গেল” “চোক্ গেল" শুদ্ধ এই রবে 



মঞ্জ-গাথা | 

কেন বল বার বার পরকাঁশ যাতন। ৮ 

কিছু না বুঝিতে পারি, কিসের লাগিয়া 

শিখেছ এ ভাষা ভূমি অহে নভোচর ! 

সামান্য মানব আমি” নাহি বুদ্ধি-লেশ, 
শুনিয়া তোমার রব করি অনুমান, 

যেন এই প্ুথিবীর পাপ-ক্কিয়া যত 

নিব্রখি নয়নে, সহিতে না পারি, তাই 

উচ্চস্বরে “চোক্ গেল” “চোক্ গেল” বলি 
প্রকাশ মনের ভাঁব অহে দ্বিঙ্গবর ! 

নতুবা তোমার কঠ বিবর হইত্তে 

উথলে যে বর-নুধা” ভষা সমাগসে, 

(বখন আরক্ত রাগে রঞ্জি পুর্কা কাশ, 

সুদিত দিনমণি চারু নব বেশে), 

নে স্বর শুনিয়। হেন বোধ হয়” ঘেন 

গাইয়। বিভুরু গুণ সুমধুর তানে 

ছড়াও পুথিবী-তটে সুস্থর-লহরী, 
শ্রবণে যে রব ত্যজি শুখ-নিদ্রাবেশ 

উঠেরে মাঁনবকুল অলপ নয়নে | 
বিভু-ককৃত বন্দী তুমি মানব সদনে 

আর আর পাখী নহ-বিপিনবিহারী ৷ 



মঞ্জ-গাথা | ৪১ 

যতনে মহীপ-নিদ্রা-ভঞ্জন-কারণ 

গায় বন্দী সকৌতুকে ললিত সুস্বরে ; 
উঈশ-নিয়োজিত বন্দী বিহগ-নিচয় 

তা চেয়ে কি মিষ্ট স্বরে গায় না ললিত ? 
কিন্বা এবে সে বিচারে কিবা শ্য়োজন ? 

জিজ্ঞানি' তোম!রে অহে স্ুনাদী বিহঙ্গ ! 

ত্যজি নিজ কল স্বর বল কোন্ হেতু 

ডাক সদা 'চোঁক গেল' 'চোক গেল' রবে ৪ 

অতিশয় কৌতুহল-পুর্ণ মম মন; 
দিয়। সত্য পরিচয় সরল হদয়ে 

কর কর আমার এ তৃষা নিবারণ»__ 

হউক অচিরে মম বংমর ভগ্ন | 

দয়] 

গজ্জন-মানসাকাশে কে তুমি সুন্দরী ! 
(টিবতর বিমল বিভা অয়ি ন্িতাননে ! 

প্রকাশে চপল বটে শ্য।(মল জলদেঃ 

অল্প ক্ষণমাত্রস্থারী তার তীক্ষ জ্যোতিঃ ; 



৪২. মঞ্জ-গাথা | 

কিন্ত তব তনু-জা1ত কান্তি সমুজ্জল 

উজলে গে! জদাকাঁশ অদ1 সম ভাবে | 

তব বানুকুল দ্ুষ্টি নাহি যার প্রাতি, 
বথায় মানব্-দেহ ধরে সে ধরায় । 

তোমার মহিন বলে এ মহী-মগুলে 
ঞসবে শফল কত কে বলিতে পারে? 

বিষম বিপদ জালে জ ড়ত দেখিয়। 
কোন জনে, কেন মন হয় গো পাবিত 

বিমোচিতে তারে জে বিপদপাশ হজ্জে 

দরিদ্রতাদূপিণী রাক্ষলী ভয়ঙ্গরী 
করে গো শাসন যবে কোঁন ভাগ্য হীনে, 
থা সাধ্য ভার ক্রেশ দর করিবারে 

€কন যত্্ববান্ হয় মানব-মগ্লী ? 

পীড়ায় কাতর কেহ কাদে আর্তম্বরে, 

শুনি দেই ত্র, হেরি সে মলিন মুখ 

কোন্ ঘ্রত্তি-বশে মন হয় গে! ব্যথিত ? 
দয় তার নাম-__শুভকরী বৃত্তি সেই। 
যার হৃদে তুমি বাস কর নিরন্তর, 

ধন্য ধন্য দেই জন ধন্য এ জগতে ! 
দয়া-শুন্য হিয়া মরু সম গণি আমি ॥. 



মঞ্জ-গাথা। ৪৩ 

আশা । 

অগ্নি আশা ! তোমার কুহক মন্র-বলে 

মোহিত মনুজ-মন, হায় রে এরূপ 

ছলিবারে পারে হেন নাধ্য আছে কার ? 

সঙ্গ ক্রীড়া কর তুমি মানবের মনেও 

যদি কু তিলমাত্র হও অন্তরিত, 

অমনি ত্বরিত আনি হইয়। উদয় 

প্রকাশ মোহিনী-লীলা জীবনুপ্ধকরী | 

তুমি যদি ন! থাকিতে অগ্ি বিশ্বরমে ! 

এ মহীভুবন হ'ত ভঃখের নিসয় । 

অসীম ক্ষমতা তব কে বর্ণিতে পারে £ 

্পিত জীবের তুমি স্খ-প্রদায়িনী ; 

সংস'র-ঘন্ত্রণ।-বষে জঙ্জর-হদয় 

হইয়া যে জন, বীতরাগ জীবনেতে, 

তোমা বিনা কার অ'প্্য সেব্যথিত জনে 

দয় রে সাস্ত্বনা-বারি যাতনা অনলে £ 

ভুলিয়। পুর্নের দুঃখ তোমার প্রভাবে 

পুনরায় চে্তা করে লভিবানে সুখ | 
কি ধর 

ভুবন-মোহিনি ! জন-চিভ-বিনোদিনি ? 

৪ 



৪৪ মঞ্জ-গাঁথা | 

মনুষ্য-হৃদয়ে তুমি তরঙ্গিণী সম 

প্রবাহিত অবিরাঁষ | অয়ি মায়বিনি ! 

লুপ্ত-ধন-প্রাপ্তি-আশা, পুনঃ-সুখইচ্ছা, 
মহীপ-ধন-পিপাসা, নব প্রেম-তৃষা, 

যুবতী-জন-লালন1,সম্ভান-কাঁমনা, 

ঈশ্বর-সকাঁসে অদ1 মুক্তি-পদ-ভিন্মণ, 

তোমার প্রভাবে নিত্য মানসে উদয় | 

তোঁমার করুণা-দুষ্টি য্দি না হইত 
প্রাণি-গণ প্রতি, কেহ না বাঁচিত কৃভু 

এ ভব্সংসার-ধামে । অয়ি কুহকিনি ! 

বর্ণিতে মহিমা তব স্থবী-জন-গণ 

অক্ষম, আমি কি হায় পারি তা বর্ণিতে £ 

চাপল্য-গপ্রকাশ-মাত্র লেখণী-চালন-_ 

বামন হইয়া শ্ণাঙ্ক ধরিতে ইচ্ছা । 

বাল/-বাস-ভূমি | 

অয়িবাল্য-বান-ভূমি ! বিরহে তোমার 

ব্যাকুল এ প্রাণ মম হায় গো সতত; 



মঞ্জ-গাথা | ৪৫ 
নতত চাহে গো আখি হেরিবার তরে 

কমনীয় কান্তি তব নয়ন রঞ্জিনী | 

বথায় প্রশস্ত ভূমি তৃণ-সমারত 

শোভিত প্রকৃতি সতী হরিত বনে ; 

শ্যামল বিটপি-শাখে পক্ষী নানা জান্তি 

করিত কাকলী রব- আবণ-রঞ্জন | 

স্বন্ব নিয়মিত কাল করি অধিকার 

বিরাজিত ছয় খত; প্ররূতি হন্দরী 
নব নব রূপ ধরি প্রিয় খতু গণে 

রঃ তুষিতেন, তোষে যথা রজনী বিগতে 

;.. স্মিতমুখী কমলিনী লরাগ্র ভতপনে | 
শরীরের স্বাস্থ্যকর বিমল বাতা 

বহিত, জীবের মনে পমোদ বিতরি। 

বিকশিয়া ফুল-কুল চারু গুভা দানে 

উজলিত তনু তব অয়ি প্রিয় ভূমি ! 

অক্লত্রিম শোভাময় তোমার শরীর 

হেরিয়! মোহিত হ'ত চক্ষু-মনঃ-প্রাণ 
ফুলকুল-প্রিয়া আমি ছিলাম কৈশোরে ; 
সতত চঞ্চল হ'ত মানস আমার, 

কৌমার স্বভাব হেতু, নাজিতে কৌতুকে 



৪৬ মগ্জ-গাথা । 

মনোরম ফুল-পাজে-_-অপার আনন্দ | 

প্রশস্ত নিম্্ল তব চারু অঙ্ক-দেশে 

স্তখময় বাল্যকাল করেছি ষাপন । 

খেল কৌমার কাল-হায় রে বে কালে 

জাঁনিত ন1 মন চিন্তাব্যাধির যাতনা, 

নারল্য-মিশ্রিত হর্২উৎনের তরঙ্গ 

উঠিত হৃদয়-মাঝে দিবন রজনী । 
কোথায় দে মন এবে, কোথায় বে স্হান ? 

ভাবিলে উপজে হায় যাঁতনা বিষম, 

সনর্গল অশ্র-ধার। বরষে নয়নে ৷ 

আর কি গো প্রিয় ভূমি হেরিব তোমায় ? 
আর কি স্বজন সহ শভুখের তরঙ্গে 

ভাদিব তেমতি, হায় বা তব ক্রোড়ে 

ধাপন করেছি কাল সদানন্দ সহ ? 

বদ্যপিও প্রিয় ভূমি পাই গে! তোমায়, 

কিন্ত আর আসিবে না সে শখের দিন, 

গিয়াছে যে দিনচয় অলক্ষিতরূপে । 

হেরিলে তোমারে এবে, এ মম হৃদয়ে 

কি ভাব উদ্দিত হবে, দুর্বল লেখনি 

বর্ণিতে সমর্থ নহে সে ভাব নিচ । 



৪৭ মঞ্জ-গাথা । 

মনোরম শ্বপ। 

একদা রজনী-যোঁগে বিরাম শয়নে 

করিয়া শয়ন, মুদি নয়ন-যুগল, 
করিতেছি নিদ্রা-দেবী-চরণ সেবন, 
হেন কালে অকল্মাৎ্ কিবা মনোরম 

অপরূপ স্বপু আদি মাননে উদিত । 

দেখিলাম যেন ম্বর্গপুরী মনোহর, 

নাঁম যাঁর বৈজয়ন্ত, দেবরাজধানী ; 
দেবতার রাজ। ইন্দ্র মহিষী পৌলোমী 

যথায় করেন বান স্ুরগণ সহ । 

নিশ্িয়াছে বিশ্বকন্মা সভা স্রগঠন ; 

বে যেস্থলে যে যে বস্তু হয় শোভমান 

দিয়াছে দে নমুদয় ; সে সভা সম্বন্ধে 

পারে কি উপম। দিতে সামান্য মানব ? 
দেবদেবীগণ সদাবাঞ্ছিত বে স্থান, 

কনক-খচিত চারু রাজ-দিংহাসন, 

তদুপরি সমাসীন ইন্দ্র দেবরাজ, 

বাম ভাঁগে শচী দেবী পুলোম-ছ্বুহিতা-__ 

মিগ্ধ জ্যেতিম্য়ী তনু ,ফুল পদ্মানন1 
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বার রূপে গুভানিত অমর-ভবন | 
স্রমুখী কিক্ুরীদ্ধয় ভুজ চালনে 
ঢুলায় উভয় পার্খে চামর ললিত; 
পরে ছত্র ছত্রধর মহেক্দর-মস্তকে 3 

আর দেব দেবীগণ» যথাযোগ্য স্থানে, 

বসেছেন সবে? সভা করিয়া উজ্জ্বল । 

অমর-বেটিত ইন্দ্র কি দ্শ্য সুন্দর, 
তারাদল মধ্যে ঘেন স্রধাংশু উদয় । 

নন্দন-কানন-জাত কুনুম-সৌরভ 

চুরি করি নমীরণ ভ্রমিছেন অদা, 

বিতরি মধুর বাস অমর-নাঁনায়, 

চুখি বিদ্যাধর-বাঁলা-অলকা কুঞ্চিত | 

অগ্পরী কিশ্ররী কত নাচে তালে ব্ভালে, 

নয়ন-রঞ্জিনী রূপে চারু বিশ্বাধরে 

চপলা-বিজিত হাদি_মানস মোহন | 

ত'ল-মান-লয়-রাঁগ-রাগি ণী-সহিত 
গাইছে গায়ক গীত সুমধুর স্বরে | 
বাজিছে অমরালয়ে বিবিধ বাজনা. 

স্বদঙ্গ, মন্দির1, বীণা, মুরজ, ররাব। 

এইতৃ দেবের সভা বনিনু কি'ঞ্চত, 
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ভুর্জল রসনা মম, অধিক বণিতে 

নাহিক ক্ষমতা আর» নিরম্ড হহন্ুু । 

দেখিলাস আর এক দশ অপরুপ 

শ্ন্যোপরে শোনে মেন সহজ বিমান, 

কাছে নিবসেন কত ভারত-নন্দন, 

বীর, গুদার্য আদি গুণের নাগর; 

উহিশাল বক্ষঃস্তল * প্রসন্ন বদন ; 

বিনির্গত শাক্তিজ্যোন্তিঃ নয়ন যুগলে , 

চালা ললাট-_যেন ধর্দ্দের দর্পণ 

বন্ছু-প্রেমে পরিপুণণ মানস-নিলয় 
কুলে একুজ হয়ে, এব তান মলে, 

গাইছেন বিভু-গ্চণ জানন্দ তন্তরে । 

সে মহাপুরুষগণে বিলোকন কি, 

ভক্তি-রস-পরিপ্রতত হদর-কন্দর | 

নাবিলাম মনে মনে, ভারত-জনন? 

পুর্রেন্তে ছিলেন কত গৌরব-আস্পদ।, 
কত নাধু-্ত গ্রন্ডে করিলা ধারণ 

অদ্যাপি যাদের যশো-নিম্মল-চত্দ্রি ক: 

করিছে মানব মনহ-কুমুদ-বিকাশ | 
র্স্টি 

দেখিলাম আর কত আধ্যবালাগণ, 



মঞ্জ-গাথ। । 

সতীত্ব-সুরত্ব-হারে ভূষিত-হৃদয়া, 
আনন্দে করেন বাস সেস্থখসদনে। 

সবে বীর-বালা, বীরাঙ্গনা, বীর্গ্যবতী, 
ত্রিদিব-নুন্দরী-সম শু চারু-দর্শনা, 

বহুল দ্গুণ-জাঁলে মণ্ডিত মানসা ; 

বাহাদের যশোরাশি কীর্তভন-কারণ, 

ভারতের পুর্পতন মহা কবিচয়, 

কত শত কাঁব্যমাল। গাথিয়া যতনে, 

দিয়াছেন ভারতের চাঁরু গনদেশে । 

এইরূপ স্বর্গ-শোভা নিরীক্ষণ করি 

ভরমিতেছি মহোল্লাঁনেঃ হেনই সময় 

সহসা ভাঙ্গিল নিদ্রা মেলিন্ুু নয়ন । 

কোথা নর্গপুরী £ কোথা দেবসভাতল £ 
কোথা দেবনিংহাসনে পৌঁলোমী-রঞ্জন £ 
কোথা বা নে শচী দেবী সুবিম্বঅধরা ? 

কোথা আর আর যত দেবতা-মগুলী £ 

কোথা নৃত্য-স্ুনিপুণা অপ্নরা-নিচয় £ 

কোথা বা গায়ক দল ? কোথায় বাদক 

কোথ। মৃদঙ্গের ম্বু গভীর নিনাদ ? 

কোথা বীণ! ঝঙ্কারিত স্বর সুমধুর £ 
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কোথা মেই বীরগণ ভারত-নন্দন £ 

কোথা ভারতের সতী ছুহিতা নিচয় ? 

কিছুই না দেখি আর লে স্বর্গীয় লীলা, 
রয়েছি শয়িত স্বীয় পুর্বের শয়নে ॥ 

ভাবিনু অন্তরে অদ্য যামিনী ত্ন্দরী 

দয়া আমার প্রতি? জানিনু নিশ্চয় | 

ানুকুল। ন্বপু-দেবী, ধাহার পানাদে 
দেখিলাম স্বর্গশে।ভা, অদ্ভুত দর্শন 1 

শি স্পা 

হৃখ-ছুইখ-গতি 

প্রারূটে জলে মলিন তপন, 
নিদাঘে অরুণ ঘোর-দরশন | 
শরতে আকাশ জতি নিরমল, 

ঘন ঘনাত বর্ষায় খতল 
নদী হুদ আদি জলাশয় চয়, 
বর্ষধাগমে বিস্তারিত তনু হয় । 
খরতর শ্রীম্ম খতু-আগমনে, 
ক্ষীণ দেহ শুক্ষ রবির কিরণে 
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আইলে সরব বনম্ত সময়, 

উলাদসিত জীব জন্ত সনুদ্ঘয় 

স্বছু বু বহে মলয় পবন, 

করে যেন দেহে অস্বত্ত বণ 

পুম্পপপরিমলে দিক্ সমাকুল, 

কল স্বরে গান করে পিককুল ; 

আনন্দ-অন্তরে বসুধা যুবতী 

বরিবারে যেন দেব খতুপতি, 

শাখি-শাখাকরে লয়ে পুস্পাঞ্জলি, 

প্রির মধুপদে দেন কুতুহলী । 
কিন্ত হায় যবে আগত শিশর, 

থাকে না সে শোভা আর ধরণীর ; 

নবীন-ষ্টোবনা মেদিনী কামিনী 
পতির বিচ্ছেদে যেন উন্মাদিলন, 

বেশ-ভুষাহীনা, অবশনরী রা, 

সুধীর প্রকৃতি শোকেতে অধীর। 

শন্ শন্ স্বনে উত্তর পবন, 

বহে, দীর্ঘ শ্বান শোক-নিদর্শন ও 
হিম-হুছ্ি-ছলে ঝরে অশ্রু জল, 
আর্র ধরা-বাঁন মলিন অঞ্চল । 
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তাই করি মনে দুঢ় অনুমান, 

চির দিন কভু না বায় সমান; 

এক ভাঁবে কিছু না যার জগতে, 

কালে কাঁলে সব বিপরীত এতে । 

চক্রগতি রূপে সুখ-ছুখগতি, 
মনুজ-সম্জে করে গতাগতি । 

স্বপ্নে বাঁমা- দর্শন । 

১৫৭ ঠৈ তি রি 

. ৩] 

নু %1 এ চই খু 

রুম্াঙ্গী কামিনী এক বিনলি 
বিজন বিপিন-স্ডমে করিছে রোদন ; 

নিকটে বাইন্ব। তারে করিন্ু জিজ্ঞানা | 

শট 
1 
॥ কে তুমি কামিনি ট বনে দাদ একাকিন 

নশ্ষবারি পরিপ্রতত কপোল-বুগল, 

বিলুন্টিত কেশ-পশ-নব কাদধিনী, 
কমল্-গঞ্জিত চারু বদন কোমল । 

কি লাগি এ দশা তব? অয়ি সুবদনে ! 
৬ সট্টালিক। ত্যজি কেন অরণ্যে বসতি ? 
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কণ্টক কন্ক র ফুটে কোমল চরণে, 

বিদরে হৃদয়, ভেরি তোমার হুগতি 

নিরুপম কূপ তব 3 ও রূপ হেরেছে, 

আনুমানি, দিনমণি কভু নাহি পায় । 

ভজমিছ কাননে এবে এ দীন বেশেছ্ে , 

ন্াালের কুটিল গতি বুঝা নাহি বাঁয়। 

বিব'দে মলিন মুণ্তি বদিও তোম'র, 

'থ।পিও তব অঙ্গ-কান্তি নিরমল | 

করেছে এ ঘোর বনে প্রভার বিস্তাল, 

শশি-করে করে যথ। ধরণী উজ্জ্বল । 

পরিচয় দেহ আসি নবীনা অঙ্গনে 

কোন্ উচ্চ বংশে জন্ম করেছ গ্রহণ £ 

কবেছ বরণ কোন্ ভাগাধর জনে ? 

কি রূপে হইল ছিন্ন সে প্রেমবন্ধন ? 

নর জাতি মধ্যে তুমি যাহার কামিনী, 

তার সম ভাগ্যবান নাহিক ভূতলে | 

তোমারে হেরিয়া আমি এই অনুমানি, ' 
অবতীর্ণ বুঝি রমা রামারূপ-ছলে । 
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এতেক বচন মম শুনি সে ললনাঃ 

দিলেন উত্তর অতি ম্বদু কল রোলে ;₹_ 

মম পরিচয় তব জানিতে বননা £ 

১ন তবে, কর ক্ষুণ্ন শ্রবণ-যুগলে ৫? 

নাম মম দমর়ম্তী ভীম-সুপ-বাল!, 

ন্ষধাধিপতি নল-নৃপেক্দ্ররমণী । 
জ্রাভু সনে স্বামী মম কর পয ত-খেল। 

আইলেন বনে, আমি হহনু নর্িশী।? 

পি 

তদবধি ছায়া প্রায় ছিন্ু যে সঙ্গে, 

তিল মাত্র এক পর নহি অস্তরিত | 

হায় গো নিদ্রিত আমি দ্্দেববশেতে , 

গিয়াছেন তাঞ্জি মেরে জনমের মত ॥ 

'নতত সদয় ন'থ ছিলেন আমালে ; 

না জানি সহন! কেন হইয়া নিদয়, 

ভান!লেন অভ্ভাঙগীরে অকুল পাথারে । 

জানিনু ললাট-লিপি খণ্ডন ন! হয় 1, 

বলিতে বলিতে এই আক বিবরণ, 

দুঃসহ যন্ত্রণা-ভারে হইয়া কাতর, 
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পড়িলেন ধর।পরে বিগত চেতন, 

হায়রে বিচ্ছিত্র ষেন লতা-কলেবর | 

সসম্ত্রমে আমি তারে তুলিবার তরে 

প্রনারিনু কর, আহা এমন সময় 

নিরদয়। স্বপু দেবী হলেন আমালে, 

অন্তহিত রামান্দূপ মধুরিমাময় । 

সাবিত্রী | 

সতী-শ্রেষ্তা &ণবতী অশ্বপতি-স্ডচ্চা, 

তাহার চরিত অতি অদ্ভুত শন্দর 

সখী অনে বনে গিয়া সে কোকিল-ক্রুতভ! 

হেরি সত্যবানে দিলা আপন অন্তর | 

তদব্ধি সেই জন জাগে তার মনে, 

হৃদি পটে চারু রূপ হইল চিত্রিত ; 

কিন্তু তার বষমাত্র পরমারু শুনে, 

অর্পিতে সে বরে পিতা মাতা অসম্দত | 

কৃত মতে গুরুজন নিষেধিলা তারে 

না শুনিল। কার কথা মহীপ-কুমারী | 
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বলিলেন--বিপধিবিধি কে ল্জ্বিতে পারে £ 

পতি মম নত্যবান আমি তার নারী ।' 

নি সাবিএীর এ প্রতিজ্ঞা দুঢতর, 

বনে হতে ও এত্যবানে করে আনয়ন, 

বিপি মতে তনরা প্রদানে নৃপবর ॥ 

পন্তি সনে যান নতী কুলির-ভবন ॥ 

এ 

সাঁবিএীর রূপে দীপ্ত কুীর-ভবন, 
সেব।বশে প্রীভ নভ্যবান পিতা মা, 

শীলভাদি গুণে ভু খবি-পন্্রীগণ 
ভাবেন অন্তরে ইনি রশা জগন্দাতা | 

এইরূপে ক্রমে ক্রমে দিন হয় গভ? 

নিকটে আগত দেবি আয়ুহ-ক্ষেকান 

হন মনে ক্ষিদিতা সবিহী সতত 

গোপন করেন বাহ্যে রহনায করাল । 



৫৮ মঞ্জ-গাথা | 

এক দিন অপরাহ্ছে ধীর ত্যবানূ, 

জননী জনক স্থানে লয়ে অনুমতি, 
কান্ত ফল আহরিতে ঘোর বনে যাঁন, 

চলিলা কান্তারে সতী কান্ভের সংহতি ! 

আহরণ করি ফল 'আকষণী করে 
শাঙ্গিছেন শুক্ষ কা ষট, ঞমভ অমন 

উপস্থিত শিরঃ-পীড়া, ঘোর ব্যথা-ভরে 

নপত-নন্দন আত বিফল হৃদয় । 

অবতরি বৃক্ষ হ'তে প্রাণয়িনী-কোলে 

রাখি শির, নৃপ-স্ুত করিলা শয়ন, 

দেখিয়া সাবিতী নতী ভানে অশ্র-জ লে 

ঘসন-অঞ্চল লয়ে করেন ব্যজন । 

ক্রমশঃ যাত্তন। বৃদ্ধি হইতে লাগিল, 

বুঝলেন পত্যবান মরণ নিকট, 

ভাবি ব্রন্ধ পিতা মাতা চক্ষে ঝরে জল; * 

আগত নমীপ-দেশে শমন বিকট । 

বলিলেন সত্যবান্_ অগ্ি প্রাণপ্রিয় ।* 

ভাঁনায়ে তোমায় দুঃখ-ছুস্তর-ললিলে 
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ছ্ন্ম মত যাই আমি পুথিবী ত্যজিয়ে, 
দহিবে কোমল অঙ্গ বৈধব্য-অনলে 1 

“একে চক্ষুহীন পিত। তায় পুত্রশোকে 
হবেন কাতর? শান্ত ক'রে। গুণবততি, 
ঘুর্ণিত মস্তক, বাক সরে না হে সুখে, 

দু্টি-শক্তি-হীন নেত্র, বিদায় হে নতি।: 

বাক্য-অন্তে স্বৃত্যু তার হরিল চেতন, 

সুদিত হইল চারু নূরন-কমল | 

দেখি নৃপ-বাল। শোকে করেন রোদন, 

গগু-যুগ বহি ধার৷ পড়ে অবিরল। 

আইল ক্ৃতান্ত-ৃত বিকট সুরত্তি, 
স্গর্শিতে নারিল শবে ভয়াকুল্ মন, 
স্তম্ভিত শরীর, দেখি নতী-অঙ্গ-জ্যোতি 
ফিরি থেল, দিতে বার্তা শমন-নদন । 

দূত সহ স্বৃত্যু-পতি আসিয়া কাননে, 

দেখিল। রমণী এক অপূর্র-রপিণী, 
অন্তর্ধামী ধন্মরাজ জানিলেন মনে» 

এই সে সাবিত্রী সতী মহা! তেজস্বিনী 



মঞ্জু-গাঁথ! | 

অস্রুদ নম এক পুরুষ কলেবর, 

সত্যবান্ দেহ হ'ত্তে হইল -বাহির, 

তারে বাঁধি লয়ে *ত চলিল সত্বর; 
পতির এ গতি দেখি নাবিত্রী অস্থির । 

বলিলেন প্রেতপতি-- বিধির ইচ্ছার 

হরিনু তোমার স্বামী, নাহি দোষ মঙ্গ- 

পরত্তিশোক-সমাকুহা1 হেরিয়ে তোনার 

এ মন অন্তরে ক্রেশ ভউপজে বিষম। 

এত বলি শমন চলিলা নিজ স্থান, 

পশ্চাতে পস্ঠচাতে যান স্াবেহী সৃন্দরী 

হেরিয়ে কহেন মন্, 'গ্ুহেতে প্রয়াণ 

কুতাঞ্জলি-পুটে বীর! কন সবিনয়ে, 
'গুহে বাই হেন ইচ্ছা! নাহি প্রভু আর, 

বাব দেই নিত্য ধামে গ্ুথিবী তাক্িরে, 
কান্তের যে গতি মম সেই গতি সার!” 

শুনিয়া ও সাবত্রী-বাণী কুৃতান্ত-হদয় 

দুঃখেতে হইল দ্রক হায় কি অদ্ভুত ! 
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উঈপ্ত-নিবালী জনে যে জন নাশর 

তীছু৪খ তার মন দয়াযুত । 

প্রবোধি বলেন ধর্ম্গিয়ি নৃপ-স্থুতে 
ভর্মে জ্ঞানবতী, কর শেক সংবরণ, 
সকলেই ক্ষিপ্ত হবে কালের মুখেতে, 

গন্দিলেই ম্বত্যু আছে অবশ্য লিখন ।” 

লি ত্বরাঁগতি যাশ ধর্মরাজ » 
চ চদলিলা বালা শমন-গংহতি । 

দখি ক'ন বম, লালে ! একি তব রা নু 

এ বু 

দিক 

কেন বহসে ! কর মম মনে গত না) 

রাহ সতি ! রর মাহা তব মনোমন্ত, 

বিনা ত্যবান্ যাহা চাহ দিব আমি )' 
শুনিরা বলেন বাম, নিহি বে প্ার্ধিতি 

মি, বিনা সেই ব্বামী |? অন্য কোন বরে জা 
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“তথাস্ত' বলিয়া যম যান পুনরার 

সঙ্গে চলে তার দ্যুমৎলেন-পুত্রবধূ | 

কাস্ত বিন। কামিনীর কত দুঃখ হায় £ 
মলিন বদন বেন রান্গ্রস্ত বিধু। 

পুনরপি ঞ্েত-পতি বলেন বামারে”_ 
“কি লাগিয়া বংষে পুনঃ এস মম অনে $ 

দিনু বর, যাহ চলি আবার-আগারে, 

আরুতা অবনী দেখ তিমির-বসনে 17 

পুনশ্চ বিনয় সহ বলে নৃপ-বালা, 

'যাবন। গৃহেতে, গৃহে কি কার আমার £ 

তাকি গিয়াছেন নাঞ্ সেই শোক-্বাল। 

জ্বলছে হৃদয় মাঝে, হায় অনিবার 1 

আবার বলেন যম" অজি চারুশীলে ! 

হেরি তব স্বামি-ভক্তি সন্তু হইয়ে 

দিব বর অভিমত, হে পতি-বৎসলে । 

লও শীন্রঃ বাই আমি আপন নিলয়ে ॥ 

কর যোড়ি সাবিত্রী বলেন মৃদু স্বরে; 
'বদি বর দিবে প্রভু আপন ইচ্ছায়, 
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দ্ধ যে শ্বশুর চক্ষু লভূন সন্্রে, 

বারে বারে বর নিতে মন নাহি চার ।" 

থান” বলিয়া যম করিলেন গতি, 

পুনশ্চ পশ্চাতে বণ্য় নুপতি-বালিকা। | 

জিজ্ঞানেন ধন্ম,_'কেন এন গুণবতি ! 

যাও ফিরি, ঘোরা নিশা নক্ষত্র-মালিকা 1: 

তথাপি নিব্রত্তা নহে নৃপতি-নন্দিনী | 

দেখিয়া বলেন ষম করুণ বচনে,__ 

গন তায়ি সতী-কুল-সতত-বন্দিনি | 

বে বর চাহিবে তাহা দিব এইক্ষণে |” 

সধবী অশ্বপতি-বাল। বলে স্বচ্ছ ভাষে-_ 

“পুনঃ পুনঃ বরে প্রস্ু নাহি প্রয়োজন, 

বার বার লোভে ধন্ম সহজে বিনাশে, 

এক মাত্র চাই,তন্ চরণে শরণ ।' 

পুনরায় 'লও বর বলেন শমন | 
'লড্বিতে না পারি বাক্য' বলেন রমণী, 
বদি প্রভু মম প্রতি দরাযুক্ত মন, 
'এই বর মাগে স্বমি-বিবোগ-ছুঃখিনী । 



রে মপ্রী-গাথা। 

'ত্যবান্-উরে তনয় শত জন 

হইবে আমার, পাভূ দেহ এই বর 1" 

শুনিয়া তিথাস্ত' বলি চলিলা শমন 
লন সঙ্গে রাজ-স্ুতা বিরন অন্তর ৷ 

দেখিয়। বলেন ধন্ম৮হে জাবিত্রি তি, 

55 কেন মম নে এস ধর্মশীলে 
05222242552 
[তন বস 152 তিন ডুব জগব তী! 

টা ৮ খ্ঘ +8 77 ০ চি চিত » 1 তি টি 

15125 তথাপি কেশ কার বাহ গেলে! 

বদ্ধাঞ্গলি আাবিতী বলেন যু ভাঙে, 

'তব দত্ত বর কস্ডু উন অন থা, 

অবশ্য যাইব ফিরি আমি নিজ বালে, 

কিরূপেতে পভ তব সিদ্ধ হবে কথা! £ 

নত্াবান ৪রসেতে জন্মিবে তনয়, 

আপনি চলিল! লয়ে সেই অত্াবানে, 

তব বরে পত্র আমি লভিব নিশ্চয় , 
শা 

কিন্তু হায় আর না পাইব সত্যবানে ।. 

গুনৈ সাবিত্রীর এই কাতর বচন, 

সলজ্জিত সৃহ্যপতি করুণ! উচিত 
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বলিলেন”_'লও সতি তব পরতি-ধন, 

সত দেহে পুনঃ আত্মা করহ বোজিত ।' 

'ন্ষ্টি কালাঁবধি আমি বহু সতী-পন্তি 
করেছি হরণ, কিন্ত তোমার সমান 

কভু নাহি দেখি হেন নিকরুপমা নতী 

আাঁমি-সহ সুখে বাদে করহ গ্ররাণ 1" 

“যাবৎ ভউদ্িবে চক্দ্র শ্ত্্য নভস্তলে 

ত1বৎ গাইবে মহী তব ষশোগান, 

করিলে সাবিত্রী-ব্রত সেই প্রণ7যক্ষলে 
হবে কুখী ব্রত রতা তোমার সমান । 

এইব্রপে আশীর্মাদি সাবিত্রী নতীরে 

আন্তর্হিত হইলেন দেব ম্বত্যু-পতি । 

তিমিরে পুরিত দিক্ দৃষ্টি না দঞ্চরে 

রুক্ষ-মুলে সপতি বাবিত্রী গুণবতী | 

স্ছু স্বরে কামিনী নঙ্বেধি সত্যবানে 

কহিলেন, কিত নিদ্রা বাও প্রিরতম 5 

এসেছিলে অরণ্যেতে শে দিবামানে 

এবে দেখ বন-ভুমি ব্যাণ্ড ঘোর তম! 
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গনি কান্তাকঠ কান্ত হয়ে চমকিত 

উঠিলা, উন্মীলি পদ্ম-পলাশ নয়ন, 

বলিলেন”-ত্রিয়ে ! নিশ। অন্ধকার!রতি , 

কেন কর নাই মম সুযুপ্তি ভঞ্জন ৯ 

পতি-কণ্ঠ-স্বর বামা আকর্ণি শ্রবণে, 

হর্ষোৎফুল নেত্রে ধনী চাহিয়া রহিল | 

ক্ষণকাঁল অনমর্থা বাক্যের কথনে 

প্ররুতিস্থ]া হয়ে সতী শেষে উত্তরিল । 

কহিলেন নৃপ-বাঁল',- কিসের কারণ 

করি নাই নিদ্রা-ভঙ্গ, পরে পাকাশিব, 

এবে শীন্ত্রগতি চল কুটীর ভবন, 

ব্যাকুলিত গুরু জন ভাবিয়। অশিব ।, 

ব্যস্ত হ'য়ে চলিলেন কুটীরাভিনুখে 

ত্যবান্ সহ নতী সাবিত্রী সুন্দরী, 
বথায় মহিষী সহ মগ্ন মনোছুঃখে 

দ্যুমৎনেন নৃপ, পুত্র পুত্রবধূ স্মরি | 

নিবিড় কানন ভীম শ্বাপদ-সঙ্কুল 
তাহাতে তামদসী নিশা, বধু বত্যবান | 
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কিরূপে আছে নে বনে ভাবিয়া আল, 

নুপতি সহিত রাণী হন হতভ্ভান | 

এইবপে দুই জন মগ্র চিহ্ভা-ভরে, 

হেন কালে সত্যবান নাবিতী অহন 

'আইল। কুটীরে ; প্রত্র পুত্রবধূ হেরে 
৬ 

উভয়ের নেত্রে হর্ব-অশ্াঃ বিগ্লিন্ড | 

্ে ভি 

গুরুজন-পাদপঞ্ধমে করা শ্ঞাণ।ত 

বর দেশটি টির বদজিলেন সি জনে? ভুর্ঘটনা ঘন 

ক নপ, নুপ-জায়া হইলা বিন্হিত 

মুনি, যুনি-পান্দ্রী-গ্ণণ আইলা দেখত 
দত্যবান্ বাবিত্রীরে, বনবিবরণ 

শ্রবণ করিয়া অতি পরিুক্র চিতে 

আশীর্বাদ করি সবে কলিলা গমন | 

ধন্য, বামা-কুল-মণি সাবিত্রি সুন্দরি 

বণচাইলে স্বৃত পতি ছলিয়া শমনে । 

তোমার পবিত্র নাম গাবে নর নারা 

অতুল আনন্দে মাতি এ বিশ্ব ভুবনে | 



৬৮ মগ্ু-গাথা | 

তামায় আদর্শ করি যত কুল-বালা' 
পর্তিপদে রতি মতি রাখুক বতনে । 

নিজ পতি-ভক্তি-বলে নব বিধি বাল 

স্জন করিলে এই অখিল ভূবনে | 

শখে থাক ভূমঞ্ুলে সতী-কুলসতি ! 

নিখিল জগতে তব নাহিক তুলনা । 

পৃতি-সহ যাঁপ কাল অহে গুণবতি ! 

চির আরুঃ লভ তুমি হে ভূপ-ললনা । 

স্বর্গীয়-শিশু | % 

শ্নেহময় প্রিয়জন দরশন-আশে 

আনিরা হেথায়,1+ কিব। প্রমোদ লভিনু, 

বিপুল আনন্দ-বারি নাহি পেয়ে স্থান, 

হায়রে, মানস-উত্দ উছলি উঠিল । 

ক এই শিশুটী যশোহরান্তর্গত চঁচড়া নিবাসী জল শ্রবৃক্ত রাজ? 

হেমদাক বায় বাহাছরের পুত্র এবং শ্রশ্থকত্রার ভাগিনেয় ইনি 

সন ১২৮৫ সালের ১১ই ফাল্তন শুক্রবার জন্ম গ্রহণ করিয়া সন ১২৮৭ 

সালের ১৮ই পৌষ মঙ্গলবার এক বংদর দশ মাস দাত দিবল বযুক্রম 

কালে কালের করাল গ্র!সে পতিত হয়েন। 

4 হেখায় অর্ধাৎ আতপুর রাজবাটী। 
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িস্ছি 

সি রা 

চিবজবী হরে এরা খাকে যেন সবে। 

বশিত বয়স্ক একগি 

দেখিলাম শিশু । তালু সচারু মুততি 

নিরখি' নয়ন-বুগ পলক-বিহীন । 

কিবা নে শিশুর বর্ণ অতি মনোরম, । 

গেণ্ত-রক্ত-বিখি 
পি 2 

| 1৩ 5৮1 1 নরমস্ ! 

৮ স্পা 7:25 ৮০ চি আল্প-নংখ্য দ্ড-পাতিম্ঘুকৃতা সমান ও 
4৫ রস ম্ | াশ্রশর। ৫ 1০ + 7৮ প্রব'ল-নিন্দিত গ্রভাশালী ওপর ; 

ম্রদ্ধস্ফুট কথা-ঞুপি মরি কি মধুর ! 

নবনীত-নিভ তার কোমল শরীর । 

ঈদ্বশ হন্দর শিশু পুর্পে কভু আর 



৭৩ মগ্ু-গথা । 

হয় নাই মম নেত্র পথের পথিক । 

স্বভাঁব-দিদ্বসশন্ধ-প্রভাব বণতঃ 

অনুগত হ'ল শিশু একান্ত আমার ; 

গত হ'ল ছয় মাস আশাতীত স্বখে। 

হার রে নির্দয় কাল কীটের দংশনৈ 

ছিন্ন শিশু-প্ুক্প-কলি হইল অকালে ! 

অশনি-আতঘাত সম এ মম হৃদয়ে 

বাছ্িল সে শোক-শেল নিদারুণরূপে । 

এসেছিনু যবে হেথা, কি প্রমোদ রসে 

ছিল রে পৃর্ণিত হৃদি ; এখন কি দশ ! 

স্বর্গ নরকের সহ প্রভেদ যেমতি, 

তেমতি নে মন সহ এ মন প্রভেদ । 

স্বর্গীয় কন্য। বিভাবতী | &%& 

কাঁদায়ে আত্মীয় স্বজনগণে 

কে।থা গেলে বিভা নয়ন-ভারা ? 

ক্ষ বিভাবতী গ্রন্থকত্রার একযাত্র কনা! ছিলেন । ইশ্বর 
পিভার নাম প্রযে।গেক্্র নারাম্ণ ঘোষ। ইনি সন ১২৮৩ সালের 

"ই অগ্রঙ্থায়ণ জন্ম গ্রহণ করিয়। সন ১২৮৭ সালের ৩০শে ট্রেত্র, ] 
চারি ব্নর চারি মাস দ্বাবিংশ দিবস বয়ঃক্রম কালে, পিতা মাতার 
ক্রোড় অন্ধকার করিয়। কাল-কাটে দংশিত হন। 



মঞ্-গাথা | ণী১ 

স্মরি তোর ঘেই স্চারু মুখ 

অবিরত ঝরে নয়নে ধারা | 

কোমল অরুণ ওষ্ট-অধরে 

বিরাজিত সদা মধুর হানি ৪. 

কুন্দ-কলি সম দশন-রুচি 

গুকাশিত কিবা সুষম! রাশি ! 

স্ণাল-নিন্দিত বাহু-যুগ্রলে 

ধরিতিন যবে এ গলদেশ, 

ভাবিতাম স্বর্গ তুচ্ছ তখন, 

এ সুখের বুঝি নাইরে শেষ 

সরলতা মাখ। মেহের স্বরে 

ভাকিতে রে ববে মা মা মা ঝলে 

জ্ঞান হ'ত বুঝি বাণীর বীণ। 
এরূপ মধুর কু নাৎুরোলে। 

নহজে শিশুর চপল গতি, 

কিন্তু হায়, তব গমন হেরে, 
নিতখিনী-বন্দে পাইত লাজ, 

ধীরগতি যথা মরালবরে | 



ণ২. মঞ্জ-গাথ। । 

খগ্র ভাগ বক্র নিবিড় কেশ, 
বহ্কিম লীমন্ত শোভিত তার £ 

অঞগ্নে রঞ্জিত নয়ন গণ্ড; 

ভূষিত থাকিত তনু ধুলায় । 

পরিহিত বাস পুরুষ বেশে 
আবরণ-হীন থাক্িভে পায় । 

কভু বা নাজিয়৷ নবীন বধু 

কি ুন্দর খেলা খেলিতে হায় ! 

সতত আগার মাঁনব-পটে 
চিত্রিত রয়েছে সে রব ছবি, 

ভুলিব না তোরে থাকিতে পণ 

বাবত উদ্িবে শণাঙ্ক রবি। 

আয় আয় আয়, অরে বিভাবত্তি 

আর একবার দেখি সেমুখঃ 

ও চাদ-বদন হেরিলে এখন 

দূরে পলাহবে সকল দুখ | 

ছুখিনী জননী ঝলে ফি রে তোর 

মনেতে হয় না করুণা-ছলেশ , 



মঞ্জ-গাথ। | ৭৩ 

এত কঠিনতা শিবিলি রে কবে ? 
ভুলেও ভাব না অভাশী-ক্রেশ । 

অশ্পুর্ণ মম নয়ন দেখিলে, 

মরি রে কাতরা হইতে কত্ত + 

পতনে সেই স্তরকোমল করে 

নুছাইয়া অশ্রু, সুধা সিঞ্চিতি- 

বচনে, রোদন-কারণ জিজ্ঞাসা! 

করিতে যখন, ও মুখ হেত্রি 

মনোছুঃখ মনে পাইত বিলয়, 

লইতাম তোরে কোলেতে করি | 

হায় রে এখন দিবস রজনী 

সতত নয়নে ঝরিছে জল, 

বিভা রে ! আমারে ছাড়িয়া শিয়াছ, 
কে মৃছাবে অশ্রু বল রে বল? 

হেলিতে ছলিতে সুসন্দ গমনে 
আসিতে আসিতে ছু বাহু তুলে, 

হাসিতে হানিতে বলিতে সুমুখি 1 
ও :মা মা আমারে নিন না কোলে । 
৭ 



ন৪ মঞ্জ-গাথা | 

হায় রে এখন শ্রবণ-বিবরে, 

বিভা রে ! ফে তোর মধুর ধ্বনি 
সতত ধ্বনিত হ'তেছে রে মরি ! 

গিয়েছ কোথায় নেত্র নন্দিনি ৮ 

নিশামুখে আহা! অলজ় নয়নে 

কোলে উঠিবার কারণে কত 
কাদিতে, এবে তা করিয়ে স্মরণ 

হ'তেছে যাতনা বর্ণনাতীত । 

এখন প্রদোষে বসিয়ে বিরলে 

নয়নের জলে ভাল্লাই ক্ষিতি, 

নিবার নিবার এ €ঘঘোর যাত্তনা, 
এস এস কোলে রে বিভাবতি ! 

হে কৃতান্ত ! মোরে হইয়ে সদয় 
লয়ে যাও যথা আছে সে বিভা, 

যুড়াক যুড়াক তাঁপিত জীরন” 
হেরি সে বিভার বদন-বিভা । 

বিভার কোমল বদন-কমল 

নিরখিন্ু যেই দিনেতে হায়; 



মগ্জ-গাঁথা | নর 

লৈ শখের কিবা দিব রে উপমা, 

বাণী ক্রপা-হীন এ রলনায় | 

অপার আনন্দপয়োধি-সলিলে 

নিমজ্জিত হ'ল নয়ন মন? 

ভাবিলাম মনে হায় কছ্তক্ষণে 

দেখিবেন কান্ত এ সুধদন । 

একাকী আমার হৃদয় কন্দরে 
ধরে না ধরে না এন্খ রাশি 

কব্তক্ষণে প্রাণ-শ্রিযতম জন 

দেখিবৈন সুতা শারদ শশী | 

হ'য় রে অচিরে পুরিল বাসনা, 
উপস্থিত কান্ড হৃদয়-নিধি, 

হেরি শিশু-মুখ সপুলক মনে 

ভাবিলেন_ হ'য়ে প্রসন্ন বিধি 

দিয়াছেন এই তনয়ারতন ॥ 

ইহার লালন-পাঁলন-ফলে 

উপজিবে কত লীমাহীন সুখ 
দুখী দম্পতির ললাট-তলে ॥ 



7৬ মঞ্জ-গাথা । 

তনয়র মুখে অদ্ধ-বিনির্গত 
কুন্দ-কলি নম দশন হেলি, 

সফল হইবে মানব-জ নম, 

সমুদিত মনে আশা-লহলী 1 

বিধের ক্রুপায় কুস্ুম-কোমলা 
শিশু হ'ল, ক্রপ গুণের খনি ; 

হু শত না তুলনা তার চার স্বরে 
কোকিলের কল পুজা ন- পবন । 

শীলতার সহ ভউধামর ভাষে 
তুষিত নে শত্রু স্বভনগণে ২ 

হেরিয়া শিশুর বুদ্ধির বিকাশ, 
অন্ধপম সুখ পেতাম মনে । 

এইরূপ ন্থখে গত বৰ চালি, 
হায় রেকিকাল উদয় হ'ল! 

হরিতে বিভার জখবন-পবন 

দুরক্ত শমন আমি উদিল । 

ক্রমানুয়ে রোগে ভুগখি' তিন হাস 
প্রশমিতে তন্ু-বাতনা যব্ত, 



মণ্জ-গাথা | 4 

%-ঞুরী চলি গেল বিভাবত, 

2 পুথিবী জনম মত । 

হয় রে শ্বাশ!নে লয়ে শিশুরে 

প্রহর অধিক বনি রহিল, 

তার পরে তারে কলাইয়। স্নান 

 চিতার উপরি তুলিয়া দিল | 

প্লুফ-চতুর্দশী শশীর নমান 
যছিল তার শরীর ম্টীণ « ও 

খ ৮ সু 

ফুল শতদল নম মুখ বান্তি, 

উল্মীলিত চারু নেত্র নলিন ॥ 

আহহ বালক-ম্ব ভাব বশেতে 

হইয়াছে ণেন কোপে মগন ! 

তাই বিভাবতী আছে রে শীরবে, 

নিমেষ বিহীন কলি নয়ন । 

বতনে আদরে ধরি নে বদন 

লইতাম ভ্্রাণ অনংখ্য বার 

দেই সুকোমল এসির 

দিলা পিও, পর শি তিন বার । 



৭৮ অঞ্জ-গাঁথা । 

অনস্তর তৃণ সহিত অনল 

জ্বালিয়া তাহার দিলা বদনে” 

করিলেন হায় শেষ-ক্রিয়! তার, 

ক্ষণে ভস্ম তনু হ'ল দহনে । 

রাশি-জাঁত নাম খগেন্দ্র-বাহি ণী 
পিগুদান-মন্্রে সফল হ'ল, 

হায় আদরের নাম বিভাবতী 

মেদিনী-মগ্ডলে এবে লুকাল | 

কেবল রহিল মাঁনস-পটেতে 

পাষাণে খোদিত রেখার মত, 

কভু না মুছিবে সে নামাঙ্ক-গুলি ; 
ইস্ট-মন্ত্র ইস্ট নহে রে তত । 

ভ্রিলোক-তারিণী সুরধুনী-জলে 
নিবাইয়া! হায় সে চিতানল, 

অদ্িল নীরবে ফিরি' ধীরে ধীরে, 
রহিল তথা অঙ্গার কেবল । 

ক্রমেতে কলমী আর সে অঙ্গার 

তরঙ্গ-তাডনে গেল কোথায় + 



মণ্জু-গাথা | ৭৯ 

কমল-পলাশ-জীবন-সদ্বশ 

মানবজীবন দেখিবে হায় 1 

বিভার লালন-পালন-স্থখেত্তে 

বিগত হয়েছে বরষ চারি *.. 

এখন কি দুখে দহিছে হৃদয়, 

তাহা কি প্রকাশ করিতে পাবি ই 

সুখ-অংশভাগী করিবার তরে 

বাহার কারণে ব্যাকুল মন 

হ'য়েছিল, এবে কি দশা তাহার, 

দেখ চেয়ে দেখ পাপ-নয়ন । 

কোথায় এখন সে সুখ-কুসগুম, 

ফুটেছিল যাহা মানন-বনে, 

কোথায় এখন নে বিভা-লতিকা। 

শুক্ষ এবে যাহ। কাল-দহনে £ 

নম্বৎসর গতে আইলেন উম! 

শিরিশ-গেহিনী গিরীশ-বানে ; 

বঙ্গবানী যত বাল-বদ্ব-যুব! 

প্রমোদ-পয়োধি-সলিলে ভাসে + 



মঞ্জ-গাথা 

গ্ুহ গুহাঙ্গণ পরিক্ষার ক'রে 
স:জায় যতনে ছার সকল, 

সন্ুখ-তআোোতন্গতী বহে ব্্গহ্দদে, 

শারদ পাকতি শোত্ডে উজল | 

শদ্ঘশ্য বসন, কচঢার ভষণে 

সাজছে বালক-বালিকা-চর ঃ 

দেহিয়া আগত নগেন্দর বালিকা 
এ বঙ্গ ভুবন আনন্দময় । 

এ আনন্দ-দিনে সে আনন্দময়ী 

কোথায় আমার সে বিভাবতী 2 

দুখিনী-জননী-অক্লের নিধে 
কেন হনে নিলি রে কাল কুম্ভ 

হইয়াছে শুন্য অঙ্গ রে আমার, 

অঙ্ক-স্থুশোভিন্টী কে'থার বিভ। ? 

হে বিভেো আর যে সহে না সহে না! 

এ ঘোর যাতনা রজনী দিবা । 

দেখলে বিভার সে চারু আনন 

কভলুখ হত উদ্দিত মনে 



মগু-গাথা । ৮১ 

বিষ্ব ওষ্ঠাধরে অধামাখ। হা 

বিরাজিত মর সকল ক্ষণে | 

ষে তুখ বিভার লালন পালনে 

পেয়েছি, এবে তা দপন-প্ররত 

দহবে মানস বিভা-নোকানলে, 

হাবৎ এ দেহ রবে ধরার ॥ 

জ্নক-ননী-ন্েহ-সুধা-রনে 

হ'য়েছি বক্িত অনেক দিন; 

পেয়ে বিভাবতী নয়ন-নন্দিনী 

ছিল রে জীবন যাতনা হীন ! 

এখন বিষাদ-সনুদ্র-সলিলে 
ডুবিল ডুবিল এ মন-তরী, 

প্ুপা-কণা-দানে কর ভহখে ত্রাণ 

ভ্বরায়। হে বিভেো ভব-কাগারী | 

আনন্দময়ী নে গিরীক্দ্র-বালিকা, 
বঙ্গ-জন-গণ-আনন্দ-দারিক।, 

আদিছেন সহ লক্ষ্মী সরবত, 

লইয়ে কুমার গুহ গণপতি ॥ 



৮২ মঞ্জ-গাঁথা | 

মহোতসবময় এ বঙ্গ-ভূবন 3 

ধন্য অভয়ার শুভ আগমন ! ী 

খেতে শারদ গ্ররুতি হাসিছে, 
বাল, বৃদ্ধ, যুব! পুলকে ভবলিছে । 

গগনে উদ্দিত সধাংশু নির্ম্দল 
বিতরে কৌমুদী রজত-উজ্্বল ৷ 
হারসী-কমল বিমল হয়েছে 

কমল কুমুর্দ কতই ফুটেছে । 
তুলি শতদল শক্তি-ভক্ত-গণে 

দিতেছে অভয়াঅভয়-চরণে | 

কাম-রিপ্র-রামা কামদা-সঁদনে 
মনোমত বর চাহে সর্দফ জনে ; 

ভক্তি-পাশে বান্ধ! ভবেশ-ভা.: বনী 

পুরেন ভক্তের বাঞণ ত্রিনয়নী । 
এ শুভ সময়ে হে নগ-নন্দিনি ! 

কোথা বিভাঁবতী নয়ন-নন্দি্নী ? 
হর্ষে পরিপূর্ণ সকলের মন, 

দুখানলে দহে আমার জীবন । 

হেরি শোভাময় শারদীয় শশী, 

ফার মন নাহি হয় গো উল্লানী £ 



অণ্ড-গাথা। । ৮৩ 

কিন্তু হেরি দেই সুধাংশু শোভন, 

ঝরে আভাশিনী-নয়নে জীবন ; 
বহনে- লে হায় বিভার বদন, 

শোভাহীন এই রজনী-রগ্ন । 

পাইলে শ্রন্দর বসন ভূষণ 

হ'ত বিভা কত হবেতে মগন ; 

বেশ-ভুষ।-প্রিয়। ছিল অতিশয়, 
পড়িলে মনেতে বিদরে হৃদয় | 

এ আনন্দ-দিনে কারে সাক্ষাইব £ 

আদরের নামে করে বা ডাকিব £ 

প্রতিমা দর্শন করিবার তরে 

যে'ত বিভ1 কত পুলক অন্তরে « 
দেখিতে প্রতিম! এবার কে যাবে? 

হেরি মা তোমার কে স্রখে ভামিবে £ 

বঁবসর্জন দেখি বিগত বৎসর 

ঘরে এসে বিভ নিদ্রায় কাতর ; 

বে বিজয়া-দিনে ওগ্ে। মা ভবানি ! 
কারে কোলে লয়ে জুড়াব এ প্রাণি £ 

অলস নয়নে কে আলিবে কোলে % 

রে ডাকিবে সুধামাখা মা মা বলে? 



৮৪ * অঞ্চু-গাথা | 

| ভ্রমরাষ্টক 

১ 
(ভ্রমরের উভর সঙ্কট) 

স্গন্ধ-সংযুতা, ভুবন-বিদি ত।, 

কেতকী হেম-বরণী 

পম্ম ভাবি তায়, মধুর আশায়, 
পড়িল ভঙ্গ অমনি ; 

কুসুমের রঙজ্জে, নয়ন সহজে, 

দৃষ্টি-শক্তিহীন হ'ল, 
কণ্টকের ঘায়, পক্ষ ছিন্ন তায়, 

কি দুর্দৈব উপজিল । 
পড়িয়ে আপদে, অলি-রাক্জ কাদে, 

আপনারে তিরস্কার, 
না পারে থাকিতে, না পারে যাইতে, 

পড়িল বিষম ফেরে | 
২ 

(ত্রমরের অসম্তষ্ঠি হেতু পরাভৰ 1) 
ত্যাগ করি গঙ্ধ_বুতা সুনব মল্লিকা, 
মধুকর গেল পরে বথায় বৃথিকা ; 

* "জসরাক" প্রবন্ধটী সংস্ব.ত ভ্রমরাই্টকের অবিকল অনুবাদ । 



মঞ্জ-গাথা। ৮৫ 

'দৈবাৎ ত্যজিয়ে তারে চম্পকেতে গেল? 
পশ্চাতে নরোজ-গত £ প্রমাদদ ঘটিল__. 

লিশ্বাকর-বিধি-বশে হাররে তথায় 

বন্ধ হ'য়ে কাদে মুড না দেখি উপায় । 
সন্তোষ-বিহীন চিত্ত যত মুঢ় জন 
পরাভব-পদ প্রাণ্ড হয় সর্বক্ষণ | 

তত 

(ভ্রমরের গঅপমান |) 

যে দিন হইতে তব সুকুল উন্দগত, 
চুন্ত ! তদবধি ভঙ্গ তোমার আশ্রিত ॥ 
কলের বাহিরে অলি কররয়ে ভ্রম্মণ, 
তথাপি কর না তুমি তারে সম্তাষণ ; 

.ষে কীট পড়ে. নি তব নয়ন-পথেতে, 

সে রহে গোপনে তব কলের মধ্যেতে $ 

পরাপর পরিজ্ঞান নাহি চুত ! তব, 

ধিক হে তোমারে ধিরু, অধিক কি কষ । 

ঃ | 
তেমরের দশার .দৈবরুত বিপধ্যয় ।) 

জনম নবীন নীরজ-বনে, 

পান (করে মধু যথেচ্ছ মনে, 



মঞ্জ-গাঁথা | 

মালতী কুসুমে হেলে বিহরে ; 

মধুগন্ধ-মুগ্ধ সেই ভমরে 

করে গুঞ্া-লত। মেবন এবে | 

হায় হায় ধিকৃ দৈব-প্রভাবে ! 
কি কি দশ! প্রাণ্ড হ'ল এ ভূক 

হায় দেখ সবে অলির রঙ্গ । 

 জেমরের ভ্রাস্তি-হেতু নাশ 1) 

পলাশ কুসুম ভাবি মনেতে 
পড়িল ভ্রমর শুক-তুণ্ডেতে ॥ 
জন্বুভ্রমে শুক তায় বধিল, 
অবিবেকিতার কল ফলিল । 

ত 

ভেমরের বিড়্বনা.) 
বিশাল আলেখ্য-পদ্ম করি দরশন, 

শ্কীত-কলেরর হ'য়ে, অতি হুষ্ট মন, 
কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য এ কি এ কি বুলি, 
লেখ্য-পৃক্ম-উপূরেত্তে পড়িলেক অলি | 



মঞ্জ-গাঁথা । ৮ 

নুগন্ধ নাহিক এতে নাহি মধু-কণা, 

নাহি সৌকুমাধ্য, দেখি, হ'য়ে ক্ষুন্ব-মনা, 
ঘুরায়ে মস্ত, লাজে শির করি নত, 

করিল গমন প্রতারিত মধুব্রত ৷ 

৭ 
ভ্রেমরের তব-বশে অধম-০সবা 1) 

নলিনী-বন-বল্পভ এই যে ভ্রমর, 

কুমুদিনী-কুল-কেলি-কলা-রন-পর, 

বিধিবশে বিদেশেতে হ'য়ে উ পন্ডিত, 

শিয়ে বন-মলী-রস করি সম্মানিত । 
| ৮ 

ত্রেমরের হর্ষে বিষাদ ।) 

যামিনী যাইবে, প্রভাত হবে, 
তপন উদিবে, পদ্ম হাসিবে, 

কোষ-গত ভূঙ্গ এরূপ চিস্তে ঃ 
এমন সময় করী ছুরস্তে 
ভখিল নলিনী ম্বণাল সহঃ 
হায় হায় একি ছুখ দুঃসহ ! 

নমাপ্ত | 



স্ টন 65 








